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Motto: 

 

 

„Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly 

potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost“ 
 

                                                                                 (Seneca) 
 

 

                                            

 
  

 

 

 

„Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo“ 

                                                                      Josef Čapek 
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Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, 

Palackého třída 574 

1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:  

Základní umělecká škola B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 

Adresa: 

Palackého třída 574, 288 02 Nymburk 

Zřizovatel: 

Středočeský kraj 

 

IČO:      67 67 30 15           IZO ředitelství školy: 102 650 322 

Kontakty: 

telefon:  325 512 285,   325 511 767,   fax: 325 512 285 

e-mail: zuska.nbk@seznam.cz 

www stránky: www.zus-nymburk.cz  

 

Jméno ředitelky školy: 

Bc. Věra Janišová 

tel.:  325 512 285, 325 511 767 

e-mail: zuska.nbk@seznam.cz 

 

Jméno  statutárního zástupce:  

Bc. Daniela Vodičková 

tel.: 325 512 285 

Datum poslední  změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: 

19. června 2006 (doplněn den zahájení činnosti 3. 10. 1931) 
        

                           
   

mailto:zuska.nbk@seznam.cz
http://www.zus-nymburk.cz/
mailto:zuska.nbk@seznam.cz
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2. Charakteristika školy 
 

 

Školní rok 2014/2015 byl již 84. školním rokem od vzniku školy (r. 1931).  

 

 

 

Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy 

  

 Základní umělecká škola je zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) uznávaná jako 

samostatný druh školy. Zařazením ustanovení o vzdělávání v základních uměleckých 

školách je zdůrazněno, že toto vzdělávání je důležitou součástí celého systému 

vzdělávání. Absolventi po dokončení základního uměleckého vzdělávání dosáhnou 

základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. I když se nejedná o stupeň 

vzdělání, je dosažení základů vzdělání v uměleckých oborech důležitou přípravou pro 

další studium absolventů například v konzervatořích.  

O vzdělávání v základních uměleckých školách se hovoří v § 109 odst. 1 a 2 školského 

zákona. 

ZUŠ B. M. Černohorského poskytuje vzdělávání v  jednotlivých uměleckých oborech 

(hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém), připravuje žáky pro studium 

učebních a studijních oborů na středních školách pedagogického a uměleckého zaměření, na 

konzervatořích i na vysokých školách s pedagogickým a uměleckým zaměřením, organizuje 

výuku v přípravném studiu, v základním studiu I. a II. stupně, dále organizuje studium 

s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. 

    V jednotlivých oborech se výuka organizuje formou individuálního, skupinového nebo 

kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech jsou dány    

učebními plány. Ve školním roce 2014/2015 pokračovala výuka již ve třetích ročnících I. 

a II. stupně a SPD ve všech oborech podle Školního vzdělávacího programu Základní 

umělecké školy B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 s motivačním 

názvem „POHÁDKA“.   
 

 Doplňkovou činnost škola nemá.     

 

 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

             Výuka probíhá v budově Středočeského kraje na adrese Palackého třída 574,  

288 02 Nymburk. Movitý a nemovitý majetek Středočeského kraje byl předán do správy 

škole. Jednotlivé učebny vyhovují dané výuce, pro účely menších koncertů je v budově malý 

koncertní sál, hygienické parametry splňuje i sál pro výuku tanečního oboru. Přesto, že 

podmínky pro výuku se proti bývalé budově v Soudní ulici velmi zlepšily, chybí na škole 

zejména kabinety pro výtvarný obor a 2 – 3 učebny pro obor hudební. Tyto skutečnosti se řeší 

střídáním 2 i 3 vyučujících v jedné učebně. Vyučuje se i v koncertním sále. Dále je výuka 

realizována v jedné pronajaté učebně ve Středočeském vzdělávacím institutu J. A. 

Komenského, jehož budova je v sousedství školy. 

Škola má připravenou projektovou dokumentaci na stavební úpravy podkroví budovy. 

Investiční záměr realizace zpracovala ředitelka školy a s žádostí o finanční zajištění akce 

zaslala na Krajský úřad Středočeského kraje v srpnu 2015 již počtvrté 
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Dalším místem poskytovaného vzdělávání je odloučené pracoviště v Sadské. Výuka probíhá 

v budově města na adrese: Palackého nám. 3, Sadská. 

Vybavení škola pořizuje z vlastních zdrojů (školné).  Ve školním roce 2014/2015 

došlo k podstatné obměně nábytku v jednotlivých učebnách, včetně položení zátěžových 

koberců. Učebny byly vymalovány. Okna v budově zdobí nové záclony, byla provedena 

renovace schodiště (položení linolea), do koncertního sálu byly zakoupeny nové židle. 

Každoročně jsou doplňovány archivy not, knihovny výtvarného a literárně-

dramatického oboru. Do tanečního oboru jsou pořizovány kostýmy pro veřejná vystoupení. 

V rámci možností je doplňován inventář hudebních nástrojů, pravidelně jsou laděny 

klavíry, v případě nutnosti některé i několikrát ve školním roce. (zejména klavír v sále školy, 

kde se mimo koncertů též vyučuje). 

 

 

Datum založení školy, specifika školy 

 

Zahájení činnosti školy:   3. 10. 1931 

Škola nesla název: „Městská hudební škola“. Po prvním zápisu nastoupilo do školy 147 

žáků hudebního oboru. 

V roce 1962 byla výuka rozšířena o obor výtvarný a literárně- dramatický. Od roku 1964 je 

škola čtyř oborová, neboť byl otevřen obor taneční. 

 

Specifika školy:  

ZUŠ Nymburk úzce spolupracuje s Městem Nymburk – kulturní akce, aktivní zapojení 

v mezinárodním hudebním festivalu „Nymburské dny B. M. Černohorského“. Úspěšně 

probíhá spolupráce s nymburskými školami i školami v regionu (výchovné koncerty pro MŠ, 

ZŠ). Úzká spolupráce je i s konzervatořemi (Praha, Pardubice) – vyhledávání talentů, účast na 

dnech otevřených dveří. 

 Přesto, že jednotlivé obory mají různý počet žáků, je pro vedení školy důležitou 

myšlenkou vést obory k vzájemné spolupráci a profilovat školu zejména v následujících 

oblastech hudebního oboru: komorní hra nástrojů různého seskupení, flétnové soubory 

příčných fléten, flétnové soubory zobcových fléten, pěvecký sbor, kytarový soubor, 

apod. 
 ZUŠ Nymburk se svou činností podílí na kultuře nejen ve městě, ale i v blízkém okolí. 

(viz programy koncertů a akcí v archivu školy). Nejtalentovanější žáci pokračují ve studiu na 

středních a vysokých školách uměleckého a pedagogického směru. 

 

 

 

Adopce na dálku 

 

Po ukončení první adopce na dálku – chlapce jménem CHUMPON  KERDKAEW, která 

trvala od roku 2005 do roku 2013 a byla ukončena z důvodu nástupu thajského chlapce do 

zaměstnání, pokračuje ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk v adopci dalšího dítěte, tentokrát 

10 ti leté dívenky z Afriky. Dívence  MARYANNE  ATIENO  OMONDI se hradí 

z pravidelných finančních darů školné, všechny učební pomůcky a povinná školní uniforma. 

Takto podporované děti dostávají šanci na vzdělání a současně na zkvalitnění jejich života. 
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Takto prosívá a roste naše adoptivní africká holčička. 
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I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2014)  

Kapacita 

školy 

Nejvyšší povolený počet žáků  

v uměleckém oboru  

Skutečný 

počet 

žáků 

celkem
1 

Počet žáků v uměleckém oboru
1
 

hudební taneční výtvarný 
literárně 

dramat. 
hudební taneční výtvarný 

literárně 

dramat. 

920 520 120 230 50 803 478 82 230 13 

1/ bez dospělých 

Již několik let je počet žáků školy ustálený a pohybuje se mezi  800 - 820 žáky (bez 

dospělých).  

 

Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava 

vlastních školních vzdělávacích programů, inovace, nové metody a formy práce. 

 

Učební plány školy 
 

Ve školním roce 2014/2015 se na škole vyučovalo v prvních, druhých a třetích ročnících I. a 

II. stupně podle ŠVP  s motivačním názvem „PoHáDKa“(P – pohyb, H- hudba a D-

dramatika, K-kreslení).  

Ostatní ročníky byly vyučovány podle stávajících učebních plánů, které schválilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky  dne 26.června 1995 pod č.j. 

18.418/95 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-

22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 

17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003. 

Vzdělávací program literárně- dramatického oboru základních uměleckých škol dne 30.6. 

2004 pod č.j. 22 558/2004-22 s platností od 1.9.2004, vzdělávací program literárně-

dramatického oboru základních uměleckých škol pro II. stupeň základního studia, rozšířené 

studium a studium pro dospělé pod č.j. 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005. 

RVP pro základní umělecké vzdělávání byl schválen MŠMT s účinností dnem 1. září 

2010. K tvorbě RVP  přispěla ředitelka ZUŠ B. M. Černohorského společně 

s pedagogickým sborem svými poznámkami, doporučeními apod. Ředitelka školy se tak 

zařadila mezi odborné spolupracovníky a konzultanty RVP. Na základě schváleného 

RVP  a manuálu k tvorbě ŠVP vytvořily všechny ZUŠ v České republice své ŠVP. 

 

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

 
Základní umělecké školy umožňují podchytit a odborně vzdělávat většinu nadaných i 

výrazně talentovaných žáků a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, 

popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického 

zaměření a na studium v konzervatořích. 

 Umělecká tvorba je jeden z nejznámějších produktů naší země a většina našich 

světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého 

uměleckého vzdělání právě na ZUŠ (dříve LŠU). 

 

Cílem základního uměleckého vzdělávání je: 

 utvářet a rozvíjet kompetence žáků a tím kultivovat jejich osobnost po stránce 

umělecké 

 poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru 

 

 po odborné stránce připravit žáky pro vzdělávání ve středních školách uměleckého 

nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých 

školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením 
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Základní umělecké vzdělávání má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního 

studia koncipovaného do časových rámců. Základní umělecké vzdělávání na ZUŠ rozvíjí 

kreativní myšlení, které není využíváno pouze v uměleckých oborech, ale i pro intelektuální a 

technologické soutěžení v hospodářské a ekonomické oblasti. 

 Fenomén českého základního uměleckého školství je svým rozsahem, kvalitou 

odborného zázemí a přístupností významnou složkou ve formování kulturně civilizační 

úrovně budoucí generace českých občanů. Je ovšem také potencionálním přínosem a 

uznávaným příkladem pro struktury uměleckého vzdělávání jak v rámci EU, tak ve světě. 

    K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnání výsledků výuky 

slouží i přehlídky a soutěže v jednotlivých oborech, které jsou pořádány v pravidelných 

cyklech. Soutěže vyhlašuje MŠMT ČR. 

 Žáci ZUŠ B. M. Černohorského každoročně úspěšně reprezentují školu na soutěžích, 

kterých se zúčastňují. 

Stávající společenský zájem dává dostatečné záruky další existence ZUŠ. ZUŠ B. M. 

Černohorského Nymburk výchovně ovlivňuje podstatnou část dětské populace a následně i 

mládeže ve městě i v příměstském regionu celospolečensky žádoucím směrem. 

Způsobů využívání volného času jsou tisíce. Účast na aktivitách základních uměleckých škol 

je jednou z nich. Je nesmírně důležité, aby v rozpočtu zřizovatele bylo dostatek finančních 

prostředků na rozvoj těchto škol. 

Každá z výchov (hudební, taneční, dramatická či výtvarná) působí na děti (žáky), 

prostřednictvím dětí působí na rodiče a ti pak ovlivňují klima ve společnosti. Proto je 

důležité vkládat finanční prostředky právě do tohoto vzdělávání. 

 

Umělecká rada školy 

  

Bc.  Věra Janišová 

Bc.  Daniela Vodičková 

         Marie Bláhová 

 Mgr. Jiří Černý 

         Ivanka Kořínková 

         Věra Kubálková 

         Stanislava Sýkorová 

         Marie Šénová 

  Mgr. Štěpánka Škochová 

  Mgr. Ivana Trnečková 

 

Členové umělecké rady se scházeli podle potřeby. Program jednání se týkal zejména řešení  

uměleckého zaměření školy ( koncerty, výstavy,  soutěže apod.) 

 

 

Krajská umělecká rada 

 

Zastoupení ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 

Ivana Kořínková – členka sekce skladby 
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Asociace ZUŠ 

 

ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 je členem AZUŠ od roku 1999. 

Na valných hromadách školu pravidelně zastupuje ředitelka školy Bc. Věra Janišová 

 

3. Umělecké obory a údaje o žácích v jednotlivých oborech 

Na ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574 jsou vyučovány všechny 

čtyři obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně - dramatický 

 

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2014) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1.  2. ) HO, VO, TO, LDO        78  

Hudební obor – individuální a skupinová  výuka 1. – 7. roč.       357 1 

Taneční obor    1. – 7. roč.         64                         3 

Výtvarný obor   1. – 7. roč.       191               

Literárně dramatický obor  1. – 7. roč.          11  

Celkem          701                    4 

 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2014) 

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.)   

Hudební obor – individuální a skupinová výuka I. – IV. roč.          73  

Taneční obor    I. –  IV. roč.           2           1 

Výtvarný obor   I. – IV. roč.          20                         

Literárně dramatický obor               2                         

Celkem            97         1 

 

III. Studium dospělých – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2014) 

Kód a název oboru 
Počet dospělých 

 - celkem  

z toho žáci denního 

studia ze SŠ a VOŠ  

Hudební obor –  individuální  a  skupinová výuka         7         2 

Hudební obor – kolektivní výuka           4           1 

Taneční obor   

Výtvarný obor    

Literárně dramatický obor   

Celkem        11          3                  
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Přehled studijních oborů – dosavadní učební plány schválené MŠMT 

(tyto učební plány budou v letech  2012 – 2019 postupně nahrazovány učebními plány a 

školními výstupy ŠVP jednotlivých ZUŠ  a v roce 2019 pozbydou již platnost. 

AZUŠ  společně s ÚUR se snaží iniciovat na MŠMT možnost částečných úprav v současné 

době platných osnov a učebních plánů pro základní umělecké školy.  

Částečných změn se již dočkala  školní dokumentace. 

Název studijního oboru              č.j. učebního plánu           datum schválení MŠMT ČR 

   

      Hudební obor                             18.418/95                                   26. 6. 1995 

 

      Taneční obor                             17 620/2003 –22                           7. 5. 2003 

                                                          17 621/2003-22 

                                                          s platností od 1.9. 2003 

 

      Výtvarný obor                           15 856/2000 –22                          26. 4. 2000 

                                                          18 455/2002 –22                             1.9. 2002 

Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol 

s platností od 1. 9. 2000 

 

      Lit.dram.obor                            22 558/2004-22                       30. 6. 2004 

Vzdělávací program literárně - dramatického oboru základních uměleckých škol                                                                          

                                                          s platností od 1. 9. 2004 

                                                          22 035/2005-22 
                                              s platností  od 1. 9. 2005 
 

Specializace studijních oborů 
Název studijního oboru            Specializace v oboru           číslo učeb.plánu    délka studia 

 

                           I.stupeň 

Hudební obor                                      PHV                                       1               1 – 2 

 Hra na klavír 2a 7 

 Hra na el.kláv.nástr. 2b 4 

 Hra na housle 3 7 

 Hra na zobc.fl. 5a 7 

 Hra na zobc.fl. 5b 3 

 Hra na flétnu 6 4 

 Hra na bicí 6 4 

 Hra na kytaru 8 7 

 Hra na akordeon 9 7 

 Pěv.hlasová vých. 10 7 

                                                   

                                                 II.stupeň 

 Hra na kláv.,smyčc.,dech. 12 4 

 Pěv.výchova a zpěv 13 4 

 Příprava ke studiu                  15                    4 

                                                  Roz.vyuč.klav.,varhany 18 5 

 Hra na housle 19 5 

  

                                                             Hra na dechové nástroje         21                   2     
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Taneční obor Přípravné studium                    1                1 - 2     

 Základní studium – I.st.           2                 7 

 Základní studium  - II.st.          4                4 

Úprava vzdělávacího programu tanečního oboru ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň 

základního studia schválena MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17 620/2003- 22 

s platností od 1. 9. 2003. 

  

Výtvarný obor                                   Přípravné studium    1 2 

                                                            Základní studium varianta A    
                                                            I.  stupeň                                     2                    7 

                                                            II. stupeň                                    3                    3             

                                                            Základní studium varianta B 

                                                            I. stupeň                                      4                    7                                                                                                

                                                            II. stupeň                                      5                    3 

                                                            Rozšířené studium 

                                                            I. stupeň     6                   4 

                                                            II. stupeň                                      7                   3 

Úprava učebních plánů výtvarného oboru ZUŠ schválena MŠMT ČR ze dne 3.5.2002 

pod č.j. 18 455/2002 –22 s platností od 1.9.2002.   

 

Literárně-dramatický obor Příp. dram. výchova 35 1 

 I. st. zákl. studia 36 6 

 II.st.zákl.studia 39 4 

 

 

 

Odloučené pracoviště školy 

 

Sídlo: Sadská, Palackého nám. 3 

Výuka probíhá v hudebním oboru. Ve školním roce 2014/2015 docházelo na odloučené 

pracoviště celkem 19 žáků HO (akordeon 5, klavír 11, EKN 3). 

 

Cizí státní příslušníci   
0 

 

Žáci dojíždějící z jiných krajů 

0 

Zkušenosti se vzděláváním žáků s mimořádným nadáním 

 

Mimořádné nadání je nutno diagnostikovat PPP, doposud jsme se s touto diagnostikou  

nesetkali. Pokud se nám žáci jeví jako nadprůměrní, tj. mimořádně talentovaní, bývají 

zpravidla na doporučení umělecké rady a příslušné sekce jednotlivého oboru vyučováni v tzv. 

rozšířeném vyučování (viz stávající učební plány vydané MŠMT). V ŠVP se bude jednat o 

navýšení časové dotace těmto žákům. Vzhledem ke stávajícím normativům je však tato 

skutečnost využívána jen výjimečně, zpravidla však vůbec. Příprava těchto žáků obnáší 

stovky hodin, které učitelé těmto žákům věnují nad rámec svého úvazku. 

Přijetí těchto žáků do škol uměleckého směru, zejména konzervatoří a škol se zaměřením na 

výtvarný obor je téměř 100%. 
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4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání 

 Počty uchazečů, kteří se zúčastnili talentového průzkumu a počty uchazečů, kteří byli na 

základě prokázání předpokladů k uměleckému vzdělávání přijati do přípravného studia   

(k 30. 9. 2014) – podle uměleckých oborů  

 Hudební obor:     do PHV     účast:  195     vybráno    50 nastoupilo 50 

Výtvarný obor:    celkem :                22                       17                    17                                                                                 

Taneční obor:      celkem:                  16                      16                      16                                                     

Literárně dramatický obor:                0                        0               0 

 Počet uchazečů, kteří konali talentové zkoušky do základního studia I. stupně, z toho 

počet přijatých (k 30. 9.2014) – podle uměleckých oborů 

Hudební obor: z PHV  účast:  50     přijato:  49        bez PHV účast: 15   přijato: 10 

Taneční obor:  z PVV  účast :  16  přijato:    16                                                                           

 Počet  nově přijatých žáků na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do 

základního studia II. stupně a do studia pro dospělé (k 30. 9.2014) – podle uměleckých 

oborů   0 

Počet přijatých (žáků včetně dospělých) v průběhu školního roku 2014/2015 – celkem: 0 

5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 

 Počty žáků, kteří konali postupové zkoušky:  HO – 386, TO – 65,  LDO 17 

Celkem 468 žáků 

 Počty žáků, kteří ukončili I. stupeň základního studia závěrečnou zkouškou  

HO – 35,  TO – 5,   LDO – 3, VO 14 ( závěrečná práce) 

 II. stupeň základního studia závěrečnou zkouškou  HO – 9, TO – 0, LDO – 1, VO - 0 

 Počty žáků, kteří ukončili docházku do ZUŠ v průběhu školního roku nebo na jeho konci 

bez ukončení stupně vzdělání ze všech oborů   -  28 

 Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření (podle 

typu školy) –  

 Konzervatoř – 1 žák (klavír, vyučující Stanislava Sýkorová) 

 Taneční konzervatoř - 1 žák, vyučující Dana Horáková 

 Střední umělecké školy výtvarného zaměření - 5  žáků 

Řada absolventů ZUŠ Nymburk je zapojena do četných souborů (Hlahol Nymburk,  

VOX nymburgensis, divadelní soubor „Hálek“ aj.). 
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Na konci školního roku 2014/2015 byly na Měst úřadě Nymburk přijaty u starosty 

města nejlepší absolventky školy:  

Ludmila Pergelová – zpěv (p. uč. Petr Dolejší) 

Olga Vencourová – klavír (p. uč. Stanislava Sýkorová) 

Kateřina Zikmundová – klavír (p. uč. Stanislava Sýkorová) 

Kateřina Janišová – taneční obor (p. uč. Dana Horáková) 

Kulturní program k tomuto setkání připravila se svými žákyněmi  p. uč. Marie Bláhová. 

 

 

                    
  

 

 

6. Údaje o pracovnících školy 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2014) 
Počet pracovníků 

celkem fyzický 

/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou kvalifikací
1
 

31/27,2 3/3 28/24,2 3 
1
ve smyslu §10 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2014 
Počet učitelů 

VŠ uměleckého 

zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. zam. 
Konzervato

ř  

– 6letá 

Konzervato

ř 

 – 4letá 

Jiná VŠ 
Jiná VOŠ  

nebo SŠ 
magistersk

é stud. 

bakalářské 

stud. 

magistersk

é stud. 

bakalářské 

stud. 

1  3 2 18 1  2 

( + 1  bez ukončeného vzdělání  - výkonná umělkyně dle zákona č. 563/2004 Sb. § 19 odst. 2) 
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 Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí 

pedagogické pracovníky:  

-  rok 2005  - ředitelka školy Věra Janišová, titul Bc. (Univerzita Karlova v Praze, 

pedagogická fakulta,  bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, studijní 

obor školský management  

 

- rok 2014 statutární zástupkyně: Bc. Daniela Vodičková ukončila studium školského 

managementu na UK v Praze v květnu 2014 (ve funkci statutární zástupkyně pracuje 

od 1. 9. 2014) 
 

III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2014) 
Počet učitelů s praxí 

do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let  více než 27 let 

2 5 1 5 16 

 Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (počet, příp. bližší specifikace umělecké 

činnosti) -  14  (učitelé hudebního oboru), 1 (výtvarný obor), 1(literárně dramatický obor) 

 

 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2014) 

Počet učitelů do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 
Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 3 6 5 9 5 5 48 

z toho žen 3 4 5 5 5 5              46 

 

 

 Personální změny ve školním roce: 2014/2015 

V tomto školním roce došlo k podstatné změně na postu statutárního zástupce ředitelky 

školy – od 1. 9. 2014 tuto funkci zastává Bc. Daniela Vodičková, část jejího úvazku 

převzala nová učitelka Monika Šarközyová. 

V prosinci 2014 odešla na MD p. uč. Veronika Ďurčanská (klavír) její úvazek vyučovali: 

Marie Samková, Monika Šarközyová, Miroslav Král, Bc. Věra Janišová, Bc.Daniela 

Vodičková. 

Ze zdravotních důvodů (zrakové problémy) ukončil (část úvazku - korepetici v tanečním 

oboru) Viktor Pohl a přešel celým úvazkem na individuální výuku hry na bicí nástroje, 

EKN a kytaru. Korepetici částečně nahradil od prosince 2015 Miroslav Král. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků  

      Ředitelka školy Bc. Věra Janišová 

 27. 11. 2014 NIDV: „Kulatý stůl – Podpora ZUŠ – „Potvrzení o účasti“ 

 

 12. – 2. 12. 2014  Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení: „Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků základních uměleckých škol“ – „Osvědčení“ 

 23. 1. 2015 Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení: „Zákoník práce a jeho specifika ve 

školství“ – „Osvědčení“ 
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 28. 3. 2015 NIDV: „Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů 

na ZUŠ“ – „Osvědčení“ 

 2. 4. 2015 ANAG: „Poskytování dovolené – včetně mateřské a rodičovské 

dovolené“- „Osvědčení“ 

 

 17. 4. 2015 ANAG: „Archivní a spisová služba – jak nakládat s písemnostmi – pro 

začátečníky“ – „Osvědčení“ 

 

 20. 4. – 21. 4. 2015 Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení: „Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ“ – „Osvědčení“ 

 

 24. 4. – 25. 4. 2015, EMU – „Many students, many pedagogies“„Potvrzení o účasti“ 

 15. 5. 215 Vzdělávací institut Středočeského kraje: „Školská legislativa – aktuální 

změny ve školských i obecně platných právních předpisech / Školský zákon a 

jeho aktuální novelizace“ – „Osvědčení“ 

 

          Zástupkyně ředitelky školy Bc. Daniela Vodičková 

 

 10. 11. 2014, VISK – „Účetnictví příspěvkových organizací – novinky, aktuality a 

příklady z praxe“, Osvědčení 

 27. 11. 2014, NIDV – „Kulatý stůl – Podpora ZUŠ“, Potvrzení o účasti 

 1. 12. – 2. 12. 2014, Fakta s.r.o. –  „Celostátní vzdělávací setkání řídících 

pracovníků ZUŠ“, Osvědčení 

 23. 1. 2015, Fakta s.r.o. – „Zákoník práce a jeho specifika ve školství“, Osvědčení 

 11. 3. 2015, NIDV – „Klasifikace – software pro kompletní vedení agendy ZUŠ“, 

Osvědčení 

 28. 3. 2015, NIDV – „Využití nových metod a forem ve výuce klávesových 

nástrojů na ZUŠ“, Osvědčení 

 2. 4. 2015, ANAG – „Poskytování dovolené – včetně mateřské a rodičovské 

dovolené“, Osvědčení 

 20. 4. – 21. 4. 2015, Fakta s.r.o. – „Celostátní vzdělávací setkání řídících 

pracovníků ZUŠ“, Osvědčení 

 24. 4. – 25. 4. 2015, EMU – „Many students, many pedagogies“, Potvrzení o účasti 
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

Ve školním roce 2014/2015 se DVPP zúčastňovaly především vedoucí pracovnice školy: 

Bc. Věra Janišová, ředitelka školy a statutární zástupkyně ředitelky Bc. Danila Vodičková. 

Vedení školy umožňuje učitelům zúčastňovat se seminářů a školení, které souvisí s jejich 
aprobací.  Jedná se o jednodenní školení, dvoudenní semináře, které pořádá NIDV či 

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Vzdělávání se zúčastňují zejména učitelky klavírního 

oddělení, dále se DVPP zúčastňují vyučující zpěvu, N (nauka o hudbě), HN (hudební nauka), 

PHV (přípravná hudební výchova). 

Jednotlivá osvědčení jsou založena ve spisech pedagogických pracovníků školy. 

Finanční náklady vynaložené na DVPP  v roce 2014 činily: 33 894,- Kč 

 

8.Výsledky a prezentace školy na veřejnosti 
 

 Účast žáků školy v uměleckých soutěžích 

 

Každoročně vyhlašuje MŠMT ČR soutěž pro ZUŠ. Ve školním roce 2014/2015 byla 

vyhlášena soutěž hudebního oboru v těchto disciplínách: 

 Sólový a komorní zpěv 

 Hra smyčcových a komorních orchestrů 

 Hra na lidové nástroje, souborová a komorní hra lid. Nástrojů 

 Sólová a souborová hra bicích nástrojů 

 Hra na dechové nástroje 

 Soutěžní přehlídka tanečního obor 

 

                                                      

Výsledky okresních, krajských a ústředních kol soutěže v hudebním oboru 
(hra na dechové nástroje, zpěv) 

 

Hra na dechové nástroje 

Okresní kolo se konalo v Nymburce, krajské kolo se konalo v Kolíně 

Příčná flétna okresní kolo  krajské kolo vyučující 

Kategorie    

2. Marie Veselá      1. cena, postup 3. cena Marie Bláhová 

3. Barbora Plachá   1. cena, postup Čestné uznání Marie Bláhová 

5. Anežka Oupická 1. cena, postup 2. cena Marie Bláhová 

6. Anežka Šichtová 1. cena, postup 2. cena Marie Bláhová 

    

    

Trubka Okresní kolo Krajské kolo vyučující 

Kategorie    

1.  Jakub Rys  1. cena, postup - Lenka Suchá 

4. Jakub Růžička 2. cena  Lenka Suchá 

Lesní roh  -  

Kategorie    

8. Ludmila Pekárková 1. cena, postup 3. cena Lenka Suchá 
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Zpěv 

Okresní kolo se konalo v Lysé nad Labem 

Krajské kolo se konalo v Benátkách nad Jizerou 

 

kategorie okresní kolo krajské kolo vyučující 

0. Kateřina Ďurčanská 1. cena, postup 3. cena Věra Kubálková 

0. Klára Ledvinová 1. cena     Petr Dolejší 

0. Adriana Vítů 1. cena  Věra Kubálková 

1. Johana Špetlová       1. cena, postup 2. cena Věra Kubálková 

1. Gabriela  Hurychová 1. cena  Věra Kubálková 

3. Iva Demeterová        1. cena, postup 3. cena Věra Rousková 

3. Sabina Müllerová     1. cena  Věra Rouskévá 

4. Ludmila Pergelová   1. cena, postup 1. cena, postup  Petr Dolejší 

5. b Jakub Trnečka          1. cena, postup 2. cena Petr Dolejší 

7. a Tereza Salavová       1.cena, postup - Petr Dolejší 

8. a Kateřina Lašová       1. cena, postup Čestné uznání Petr Dolejší 

9. a Eliška Hanlová         1. cena, postup 1. cena, postup Petr Dolejší 

 

V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve zpěvu získaly: 

Ludmila Pergelová – 3. cenu,        Eliška Hanlová   – 3. cenu 

 

Výtvarný obor 
 Národní přehlídka VO ZUŠ Šternberk – vystaveny práce na téma „Velké maličkosti“ 

 

Literárně dramatický obor 
 

Soutěž „Dětská scéna“ 

Okresní kolo:  Alexander Koukol 1. místo s postupem 

                          Marie Vítů            3. místo 

 

Krajské kolo: Alexander Koukol – Zvláštní cena poroty 

 

 Veřejné prezentace výsledků činnosti a práce školy  

 

Během školního roku bylo uspořádáno celkem 81 veřejných akcí (koncerty, výchovné 

koncerty, třídní večery, absolventské koncerty, mimoškolní účinkování, výstavy apod.) viz 

příloha jednotlivých programů. Vysokou uměleckou úroveň mají zejména absolventské 

koncerty. Mnozí pedagogové mají své třídní koncerty velmi pěkně dramaturgicky propojené 

průvodním slovem apod.  

 

22. ročník hudebního festivalu ZUŠ B. M. Černohorského „Vánoce 2014“ 

Vánoční koncerty žáků 

 

 6. 12. „Vánoční zpívání u stromečku“             Jíkev 

10. 12. „Adventní koncert“                                    Všejany – kostel sv. J. Křtitele 

12. 12. „Vánoční koncert“                                      Hrubý Jeseník – kostel sv. Václava 

18. 12. „Adventní koncert „                                   Nymburk – chrám sv. Jiljí 

 „Vánoční zpívánky na schodech“              Nymburk – Palackého tř. 
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Významné žákovské koncerty v roce 2015 

 

31. 3.   „Velikonoční koncert žáků dechového oddělení“             Nymburk – Husův sbor 

 

29. 4.   „ A POŘÁD NA CESTĚ A S PŘÁTELI „                        Nymburk – Obecní dům 

                        koncert tanečních a populárních písní 

 

  6. 5.  „Koncert komorní hudby ke Dni matek“       Nymburk – kaple sv. J. Nepomuckého 

 

13. 5.   „Koncert žáků“                                               Nymburk – Hálkovo divadlo 

 

29. 5.  „Taneční kaleidoskop“                          Nymburk – Hálkovo divadlo 

 

 2. 6.  „Jarní koncert žáků“                                      Nymburk – Husův sbor 

(k 600. výročí upálení mistra Jana Husa)   

             

23. 6.   „ P. S. in memoriam“                                                                        sál ZUŠ Nymburk                            

      (pestrá hudební koláž z tvorby legendární dvojice Jan Vodňanský – Petr Skoumal“) 

 

24. 6.    „Koncert árií a duetů z oper W. A. Mozarta“    Nymburk – sál MěKS 

 

 

 
 

Koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého 
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Z klavírního koncertu v sále školy. 

 

 

 

 

 

 

Výstavy žáků výtvarného oboru 

2014 

Říjen                        „Květiny aj.                                                Nymburk - knihovna  

Prosinec                   „Kouzelné Vánoce“                                     Nymburk – učebny VO v ZUŠ  

                                 „Zimní motivy“                                          Nymburk - knihovna 

2015 

Březen                       „Jídlo, pečivo“                                            pekařství Kopecký 

Duben                       „ Letem barevnám světem“                         Nymburk – knihovna 

Červen                      „Barevní lvi“ pro safari v  ZOO Dvůr Králové 

             (vystaveno v obecním domě Nymburk, následně v ZOO Dvůr Králové) 
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Dřevěné safari  –  lvi pro safari v ZOO Dvůr Králové 
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Obraz v kapli sv. J. Nepomuckého -  dílo žákyně VO ZUŠ Nymburk 
 

                 

                             
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival ZUŠ Středočeského kraje 
 

 

 

IX. ročník „Festivalu základních uměleckých škol Středočeského kraje“ se konal ve 

dnech 13. a 14. května v Kladně. 

 Festival se již tradičně skládá z 5 koncertů, na kterém vystupují žáci středočeských 

ZUŠ, kteří se umístili na předních místech krajských a národních kol soutěže vyhlášené pro 

ZUŠ MŠMT ČR. 

Jednotlivé koncerty, včetně galakoncertu provázel slovem Pavel Ryjáček, moderátor ČRo 3 – 

Vltava. 

Na jednom z festivalových koncertů vstoupily: Eliška Hanlová a Ludmila Pergelová . 
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Hudební soubory školy 

 

Komorní soubory příčných a zobcových fléten 

Soubory vystupují na všech koncertech školy i v příležitostných programech - jako např. 

vernisáže, přijetí nejlepších žáků nymburských škol či „absolventů“ MŠ a ZUŠ na Měst. 

úřadě v Nymburce apod. Soubory pracují pod vedením p. uč. Marie Bláhové (příčné flétny), 

R. Paulů (zobcové flétny). S žákyněmi příčných fléten úzce spolupracovala klavíristka 

Magdalena Zikmundová a kytaristka Mgr. Štěpánka Škochová 

 

 
 

 

 

 

Kytarový soubor a jiná příležitostná seskupení 

 

 

Mgr. Štěpánka Škochová pravidelně připravuje žáky studijního zaměření Hra na kytaru na 

četná veřejná vystoupení. Kytaristé též spolupracují s dalšími odděleními hudebního oboru 

(smyčcové a dechové oddělení). 

 

Všechna vystoupení komorních souboru mají vždy vysokou uměleckou úroveň. 
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Pěvecký sbor ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk 

„Oranžové žáby“ 

 

Pěvecký sbor ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk „Oranžové žáby“ pod vedením p. uč. V. 

Kubálkové vystupuje na četných akcích školy samostatně nebo společně s přípravným sborem 

„Žabky“. Sbor úzce spolupracuje s klavíristkou a varhanicí p. uč. I. Kořínkovou. Na přípravě 

jednotlivých vystoupení se podílí též p. uč. V. Rousková. 

Pěvecký sbor již tradičně vystupuje na zahajovacím koncertě mezinárodního hudebního 

festivalu „ Nymburské dny Bohuslava Matěje Černohorského“, který je v Nymburce 

každoročně pořádán.                                                                             
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9. Programy a projekty: 

 Ve školním roce 2014/2015 předložila ředitelka školy již počtvrté (15. 7. 2015) Investiční 

záměr pro „ Stavební úpravy v podkroví budovy ZUŠ Nymburk“. Jedná se o přiznání 

dotace na rok 2016 v částce 6 000 000,- Kč (stavební dokumentace je zpracována) 

 

 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

(příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11) 

  Česká školní inspekce: ve školním roce 2014/2015 nebyla na škole vykonána inspekce 

ČŠI.  
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11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 

 

I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka – I. a II. st.  Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního 

studia SŠ, VOŠ 

 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 2 200,-/1 hod. - - - 

Hudební obor – individuální 

výuka 

2 200,-/1 hod. 

2 500,-/1,5hod. 
  

2 200,-/1 hod. 

2 500,-/1,5 hod. 

Hudební obor – skupinová výuka 
1 500,- (2 žáci 

v hod.)           
- - - 

Hudební obor – PHV 

Pěvecký sbor, komorní hra 

 2 000,- 

    700,-  
- - - 

Taneční obor 

1 600,- (PVT, 

1.a2.roč.) 

2 100,-(I.,II.st.) 

2 300,- - - 

Výtvarný obor  
2 000,- /2 hod. 

2 300,-/3 hod. 
       3 000,- - - 

Literárně dramatický obor 
1 200,-/př.r. 

1 500,-/ I. a II.st 
- - - 

     

Školné je uváděno za školní rok. Ze školného škola hradí veškerý provoz (energie, služby, 

pojištění, opravy apod., dále vybavení školy (nábytek, hudební nástroje, počítačovou 

techniku, pomůcky, materiál apod. do 40 000,- Kč) 

 

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2014 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2015 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  14 309, 29  7 138, 44  

2. Výnosy celkem  14 414, 91  7 635, 85  

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 672)   
12 775, 92  6 599, 42  

ostatní výnosy     1 668, 99  1 036, 43  

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
      135, 62      497, 41  
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III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2014  

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 12 771, 92 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem 

(INV)      008,007,002 
       19, 2 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
12 752,71 

z toho přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 12 586, 87 

 UZ 33166        56, 72 

 UZ 33051        25, 71 

 UZ 33052         83, 41 

                                                                                                                                              

                                                   

 

 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 
               

9 340,63 

ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 3 412, 08 

z toho 

UZ 33 166      56, 72 

UZ 33 353 3 327, 10 

UZ 33 051        6, 65 

  UZ 33 052      21, 61 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  

(NIV) 
     19, 2      

 ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny -  UZ 007       19, 2 

5. Z jiných zdrojů – MÚ Nymburk (okresní kolo soutěže)         4 

 

V roce 2014 a I. pol. roku 2015 hospodařila škola s kladným hospodářským výsledkem.  
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12. Závěr  

 
Činnost školy vycházela v uplynulém školním roce 2014/2015 z celoročního plánu práce. 

Hlavní prioritou školy bylo pokračování výuky již ve 3. ročnících I. a II. stupně podle ŠVP a 

jeho korekce pro školní rok 2015/2016, kdy budeme vyučovat podle ŠVP již ve 4. ročnících 

obou stupňů.   

Škola se aktivně zapojuje do kulturního dění města i regionu. Stala se tak nedílnou součástí 

kultury ve městě i v blízkém okolí. 

 

 

 
 

                                                        

                                                                                               

 

„Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat“ 
 

                                                                         Anton Pavlovič Čechov 
 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:   20. 10. 2015   

 

Zpráva projednána dne:  26. 10. 2015 

 

 

 

 

Podpis ředitelky školy a razítko školy:                ……………………………… 

                                                                                   Bc. Věra J a n i š o v á 
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