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Základní umělecká škola Kutná Hora 
 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019  
 
 

Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 
 
a)  Základní umělecká škola Kutná Hora, Vladislavova 376 
      
 
     Právní forma:  příspěvková organizace 
 
b)  Zřizovatel školy: Město Kutná Hora - Havlíčkovo náměstí 552, 
                                   284 24 Kutná Hora 
 
c)  Ředitel školy:  MgA. Kateřina Fillová 
     Zástupce ředitele: MgA. Lenka Drahotová, Mgr. Beata Peterková Kotyzová 
 
d)  Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 1. 6. 2006 
 
e)  E- mail: zuskh@zuskh.cz 
 
f) Stránky školy: www.zuskh.cz 
 
g) Kapacita školy :  715 žáků 
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 „Chceme být školou, na kterou si po letech každý rád vzpomene a přivede 
k nám své děti“. To je motto, kterým se řídí Základní umělecká škola Kutná 
Hora.  
Základní umělecká škola Kutná Hora je nedílnou součástí kulturního života 
města. Škola nabízí výuku v tanečním, literárně-dramatickém, výtvarném a 
hudebním oboru. Nejpočetnější je hudební obor, kde mají žáci možnost 
navštěvovat hru na různé nástroje. Nabídka je opravdu pestrá.  Žáci ale nestudují 

pouze sólovou hru. Ve škole působí 3 pěvecké sbory, 2 smyčcové a dechový orchestr, 
akordeonový a kytarový soubor a mnoho dalších komorních seskupení.  
 
Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně dramatickém. V oblasti výchovně vzdělávací se ZUŠ  zaměřila na 
zapojení nových ŠVP do procesu výuky, na posílení nových metodických postupů a profilaci 
své činnosti ve specifických oblastech. ZUŠ se nadále zaměřuje na výběr a podchycení 
talentovaných žáků, kteří jsou přijímáni na základě komplexních talentových zkoušek v 
souladu s platnou vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání. Zájem o méně populární 
obory podporuje zapůjčením nástrojů ke studiu a vytváří podmínky pro rozvoj žáků s ohledem 
na jejich specifické vlohy a nadání. V pedagogickém sboru působí tým s vyrovnaně 
obsazeným složením mužské a ženské části kolektivu, na škole pedagogicky působí stále větší 
množství bývalých žáků a studentů. Pedagogové se aktivně dále vzdělávají prostřednictvím 
DVPP, pozornost je věnována také vzdělávání v nepedagogických oblastech.  
 
 Naše škola se svojí činností snaží v maximální možné míře naplňovat cíle základního 
uměleckého školství, které jsou utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím 
jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení, poskytnout jim 
základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti. 
Připravit je po odborné stránce pro vzdělávání ve školách uměleckého nebo pedagogického 
zaměření a v neposlední řadě motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého 
sociálního, emocionálního a pracovního klimatu. 
 
 
Stav materiálního vybavení je průběžně ověřován a vyhodnocován. V souladu s finančními 
limity probíhají opravy majetku a nezbytné rekonstrukce zařízení. Koncepce školy prošla díky 
zavedení RVP a ŠVP   určitou modernizací, ale stále klade důraz na kvalitu jako prvořadé 
měřítko svých výsledků s cílem odlišit své působení od běžných zájmových volnočasových 
aktivit a prokázat své nezastupitelné místo ve vzdělávací soustavě vůbec. Své žáky se také 
snaží vychovávat k aktivnímu zapojení do kulturního života společnosti prostřednictvím výše 
zmíněné podpory návštěv koncertů, představení a výstav pro získání co nejširšího rozhledu. 
Vede žáky rovněž k tvorbě samostatného názoru a podporuje jejich samostatnou tvůrčí 
činnost. ZUŠ Kutná  Hora je stále pozitivněji vnímána a celoročními aktivitami posiluje své 
postavení v nabídce vzdělávacích a výchovných činností pro mládež ve městě.  
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Část II. 
 

 
 

Vzdělávání v ZUŠ Kutná Hora 
 

a) Přehled oborů vzdělání 
 

Škola poskytuje vzdělání v těchto 4 studijních  oborech :       
 1) Hudební obor 
 2) Taneční obor 
 3) Výtvarný obor 
 4) Literárně dramatický obor 
 
   Počet žáků v jednotlivých oborech: 
   Hudební obor: s výukou individuální, s výukou kolektivní: 417, 59 žáků 
   Taneční obor:  80 žáků 
   Výtvarný obor:  126 žáků 
   Literárně dramatický: 33 žáků 
   Počet žáků na začátku školního roku 2019: celkem 715 žáků 
 
 
 
 
 
Od školního roku 2012/2013 se  vyučuje pouze podle Školního vzdělávacího programu, 

který škola vytvořila, je zveřejněn na www. zuskh.cz 
  
 
 
 

b) ŠVP, úplata za vzdělávání: 
 

Hudební obor: 
 
Vzdělávání podle ŠVP: 

• Přípravné studium (varianta A, B, C, D) 
• Studijní zaměření Hra na klavír 
• Studijní zaměření Hra na varhany 
• Studijní zaměření Hra na cembalo 
• Studijní zaměření Hra na akordeon 
• Studijní zaměření Hra na housle 
• Studijní zaměření Hra na violu 
• Studijní zaměření Hra na violoncello 
• Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 
• Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 
• Studijní zaměření Hra na klarinet 
• Studijní zaměření Hra na saxofon 
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• Studijní zaměření Hra na trubku 
• Studijní zaměření Hra na pozoun 
• Studijní zaměření Hra na baryton 
• Studijní zaměření Hra na kytaru 
• Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru 
• Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 
• Studijní zaměření Sólový zpěv 
• Studijní zaměření Sborový zpěv 
• Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková 

tvorba 
 

 
 
 
Hudební obor je tradičně nejrozšířenější. Nabízíme v něm výuku na klasické nástroje (klavír, 
housle, kytara) i na méně obvyklé (varhany, cembalo). Žáci mají možnost uplatnit své získané 
vědomosti a dovednosti nejen v sólové hře a zpěvu, ale zapojují se také do různých 
komorních seskupení, orchestrů a pěveckých sborů. Žáci hudebního oboru se pravidelně 
s velkými úspěchy účastní soutěží vypisovaných MŠMT. Od září 2012 se žáci vzdělávají 
v novém studijním zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba. V něm se učí 
základy obsluhy nahrávacího zařízení, mix zvuku, střih a mnohé další.  Tito žáci také v rámci 
svého studia natáčejí a stříhají záznamy z  koncertů ZUŠ.  Škola je tak pro audio nahrávání 
plně soběstačná. Žáci HO pravidelně připravují výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ., pro 
seniory a se svým vánočním programem navštěvují domovy důchodců.  
 

Taneční obor: 

 
 
 
Vzdělávání podle ŠVP: 

• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Taneční obor 
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Taneční obor  
 
Žáci Tanečního oddělení se  účastní mnoha soutěžních přehlídek, workshopů a vystoupení. 
Pravidelně se umisťují na předních místech. Na Vánočním koncertě II. v kostele sv. Jana 
Nepomuckého své vystoupení předvedli žáci TO pod vedením Hany Losenické Neumanové. 
 
 

 
Výtvarný obor: 

 
 
 
Vzdělávání podle ŠVP: 
 

• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Výtvarný obor 

 
 

Výtvarný obor je po Hudebním druhý největší na škole. Ve spolkovém domě sídlí 
v podkrovních prostorách. Během studia se zde žáci seznamují s rozmanitými výtvarnými 
technikami. Škola vlastní mimo jiné i keramickou pec. Absolventských prací  jsou  také 
součástí přebalu k CD. Pedagogové a žáci navrhují podobu plakátů pro různé akce pořádané 
ZUŠ. Během školního roku žáci vystavují své práce na mnoha výstavách („Galerie chodba“, 
„Galerie ve sklepě“). Účastní se také mnoha soutěží a přehlídek.  
 

Literárně dramatický obor: 
 
 

 
 
 
Vzdělávání podle ŠVP: 

• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Literárně dramatický obor 
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Literárně – dramatický obor je nejmladším a také nejmenším oborem naší školy. Od 
září 2012 mají žáci novou učebnu ve Spolkovém domě. Obor se neustále rozšiřuje a 
přicházejí další zájemci. Žáci během roku připravili několik krásných představení.  Tyto 
představení navštěvuje nejen široká veřejnost, ale některá představení byla primárně 
určena dětem z MŠ. Pro  vystoupení využíváme nejen Tylovo divadlo (obě scény), ale i 
pódium v parku U Tří pávů a nově také divadelní prostory v GASK.  Žáci LDO také 
uvádějí žákovské koncerty, během studia nejen nacvičují samotná představení, ale také 
společně i tvoří kulisy.  

 

 
 

Literárně dramatický obor 

 
 

Úplata za vzdělávání: 
 

Hudební obor:    

Individuální výuka: 1 žák v hodině 1.100,–Kč za pololetí 

 od 2 žáků v hodině 700,–Kč za pololetí 

Skupinová výuka:    

PHV  700,–Kč za pololetí 

Přípravný pěvecký sbor  200,– Kč za pololetí 

Pěvecký sbor  200,–Kč za pololetí 

Výtvarný obor:    

  1600,–Kč za rok 

Taneční obor:    

  1600,–Kč za rok 

Literárně dramatický obor:    

  500,–Kč za pololetí 

 
Způsob platby: 

 
Žák dostane elektronický předpis  s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a 
dobou splatnosti. Od letošního školního roku je ke každé platbě přiřazen i QR kód. Variabilní 
symbol je u každé platby jiný. V letošním roce nabídla pomoc s platbou i Ing. Kateřina 
Daczická s Nadačním fondem M. Daczického.  
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Půjčování nástrojů: 

 
ZUŠ Kutná Hora půjčuje v rámci vedlejší hospodářské činnosti žákům hudební nástroje. 
Platba za nástroje se liší podle typu nástroje. Nástroj se vždy zapůjčuje zákonnému zástupci 
žáka a vrací se na konci školního roku. Během července a srpna probíhají kontroly a nutné 
opravy všech nástrojů.  
 
 

c) Školní vzdělávací program ZUŠ Kutná Hora 
 

V červnu roku 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo 
Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV). Na základě 
tohoto dokumentu od září školního roku 2010 – 2011 všechny Základní umělecké školy 
v republice tvoří své vlastní Školní vzdělávací programy (ŠVP). ŠVP ZUŠ Kutná Hora 
platný od 1. 9. 2012 je k nahlédnutí na www.zuskh.cz 

• Naše škola zahájila práci seminářem s Bc. Jiřím Stárkem (ředitelem ZUŠ Hostivař), 
který je vedoucím koordinačního týmu RVP ZUV a také manažerem projektu reformy 
základního uměleckého vzdělávání Pilot ZUŠ.  Koordinátorem tvorby ŠVP na ZUŠ 
Kutná Hora byla Kateřina Fillová.  

• Tímto novým dokumentem se ale v žádném případě nezměnil poslání naší školy, které 
si klade za cíl kultivovat osobnost dětí po umělecké i lidské stránce. Soustavnou 
uměleckou činností v nich pěstovat pracovní návyky a morální vlastnosti, které 
spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě. Tvůrčí aktivity chceme i 
nadále  rozvíjet v příjemném prostředí školy, která spolupracuje s dalšími 
vzdělávacími institucemi jak na místní, tak i mezinárodní úrovni.  

• Vytvořený Školní vzdělávací program ZUŠ Kutná Hora je „živý dokument“. Po 
prvních dvou letech výuky prošel drobnými úpravami. S vývojem některých odvětví 
(např. v oblasti multimedií) dochází každoročně ke drobné korekci jednotlivých 
výstupů u některých předmětů. Zůstává ale nastavený směr a cíle vzdělávání v ZUŠ. 
Změny jsou prováděny vždy do konce školního roku – dle platné legislativy.  

• Do budoucna uvažujeme o rozšíření studijních zaměření (např. u Výtvarného oboru – 
vytvoření studijního zaměření Animace a fotografie).  

• Po zkušenostech s distanční výukou bude ŠVP upraven aby bylo možné dosáhnou 
očekávané výstupy jednotlivých ročníků i při této formě vzdělávání.  
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Studijní zaměření podle ŠVP:  

Hudební obor: 
• Přípravné studium (varianta A, B, C, D) 
• Studijní zaměření Hra na klavír 
• Studijní zaměření Hra na varhany 
• Studijní zaměření Hra na cembalo 
• Studijní zaměření Hra na akordeon 
• Studijní zaměření Hra na housle 
• Studijní zaměření Hra na violu 
• Studijní zaměření Hra na violoncello 
• Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 
• Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 
• Studijní zaměření Hra na klarinet 
• Studijní zaměření Hra na saxofon 
• Studijní zaměření Hra na trubku 
• Studijní zaměření Hra na pozoun 
• Studijní zaměření Hra na baryton 
• Studijní zaměření Hra na kytaru 
• Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru 
• Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 
• Studijní zaměření Sólový zpěv 
• Studijní zaměření Sborový zpěv 
• Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková 

tvorba 
 

Výtvarný obor: 
• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Výtvarný obor 
 

Taneční obor: 
• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Taneční obor 

 
 

Literárně dramatický  obor: 
 

• Přípravné studium  
• Studijní zaměření Literárně dramatický obor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 
 

 11

d) Přehled pracovníků školy 
 
 
 

Aprobovanost 
 
Na základě Nařízení vlády č.75/2005 Sb.- článku 2 § 10 rozhodla ředitelka školy, že 
upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace vzhledem k tomu, že jsou nebo 
byli umělecky činní a to  u 3 pedagogů. 
Aprobovanost pedagogů je tedy 100%. 

 
 
 

Pracovníci školy 
 

 Příjmení, jméno, titul Předmět 

Andrejsková Jana, Mgr. Výtvarný obor 

Beneš Martin Z. flétna, klarinet 

Drahota Jan Violoncello, pěvecký sbor – Muscina, HN 

Drahotová Lenka, MgA. Housle, HN, korepetice 

Fillová Kateřina,MgA  Klavír, korepetice, cembalo  

MgA. Freml Matěj, Ph.D. Kytara 

Gvothová Vladimíra Taneční obor 

Hanuš Michal, MgA Klavír, varhany korepetice 

Krtilová Jitka, Mgr. Klavír, sbor. zpěv - Cvrčci 

Kollman Jiří Bicí nástroje 

Komenda Karol Kytara – doprovodná, žánrová 

Loučková Michaela, Mgr.  Výtvarný obor 

Losenická Neumannová Hana Taneční obor 

Lenhartová Eliška, MgA. kytara 

Mikulášová Tereza, Mgr. Literárně dramatický obor, zpěv, HN 

Černá Jana Josefina, Mgr. Housle, HN, PHV 

Moravec Petr Flétna příčná, zobcová fl. 

Matyska Martin Mgr. Klavír, korepetice 

Hylský Vojtěch z. flétna, trubka 

Holata Roman Bicí nástroje 

Parschová Alena Klavír, korepetice 

Peterková Kotyzová Beata, Mgr.  Klavír, HN, sborový zpěv - Koťata 

Pospíšilová Anna Akordeon, zobcová flétna 

Procházková Radmila, Mgr. Housle, HN, smyčcový orchestr 

Ptáčková Marie, Mgr. Klavír 
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Radoměřská Marcela Flétna příčná, zobcová fl. 

Rýznar Jan Dech.nástroje dřevěné 

Slavotínková Marie, MgA. Výtvarný obor 

Škopek Jaroslav Kytara 

Šťastný Petr Kytara 

Táborská Kateřina MgA. Dechové nástroje žesťové, dechový orchestr 

Tlapal Jiří, Mgr. Dechové nástroje dřevěné 

Vacík Patrick, PhD.  kytara 

Veselý Jiří Bicí nástroje 

Vajgl Martin Bicí nástroje, EZHZT 

Železná Olga, Mgr. Výtvarný obor 

Nepedagogičtí pracovníci  

Šťastná Lubomíra Hospodářka 

Kulichová Monika Hospodářka 

Bukovská Libuše Školnice 

Černohorská Vlasta Uklízečka 

Dana Krejdlová Uklízečka 

Viltová Eva Mzdová účetní 
 

Škola se může pochlubit stabilizovaným pedagogickým sborem, který propaguje 
týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole. Část současných pedagogů je umělecky 
činná a i nadále se vedle výuky věnuje své koncertní a umělecké činnosti. Stalo se již tradicí 
pořádání každoročních a veřejností hojně navštěvovaných benefičních koncertů učitelů v 
koncertním sále Knížecího domu a v Kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i 
sbor učitelů ZUŠ, do kterého se zapojují i mnozí z nepedagogických pracovníků. 
 

 
 

 
 

e) Údaje o přijímacím řízení 
 

Žáci jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, kde by měly prokázat  předpoklady 
výtvarné, taneční, slovesné nebo hudební, podle oboru, který si vyberou. Termíny a podklady 
přijímacích pohovorů zveřejňujeme vždy začátkem května. Přihlášky podepisuje zákonný 
zástupce žáka. 

Přijímací pohovory do všech oborů probíhají vždy v měsíci červnu. Do základní umělecké 
školy jsou vybírány děti, které mají předpoklady ke studiu. Snažíme se ale vyhovět i 
zájemcům, u kterých se neprojevují výrazné schopnosti, protože podle naší zkušenosti se 
může projevit talent i později. Výrazně talentovaným žákům kladou učitelé vyšší nároky, 
připravují je k účasti na soutěžích, vystupují více na akcích školy a reprezentují naši školu a 
město i v zahraničí. Předškolní děti, které jeví předpoklady pro hudební obor, jsou zařazeny 
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do Přípravného pěveckého oddělení.  Mohou být přijati i handicapovaní žáci, musí ale 
splňovat podmínky přijímacího řízení a je jim vytvořen speciální plán výuky. 

K přijímacím pohovorům se mohou dostavit i žáci nad 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň  
a chtějí se připravovat na další studium v odborných školách.  
Pro školní rok 2020/2021 bylo z rozhodnutí ředitele přijato do Přípravného studia všech oborů  
(ŠVP) 105 žáků a  do I. a II. stupně dalších 43 žáků.  
 

Zájemce o studium pro dospělé, musíme bohužel odmítat z důvodu kapacity školy a 
její každoroční maximální naplněnosti.  
 

Část  III. 
 
 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Od školního roku 2018/2019 se začalo  vyučovat pouze podle ŠVP. 
 Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě postupových zkoušek, 

které se konají vždy na konci školního roku. I.stupeň (7. ročník studia) a II. stupeň (4. ročník 
II.stupně)  ukončují žáci všech oborů slavnostním absolventským vystoupením nebo 
výstavou.  

 Během školního roku se žáci Hudebního oboru prezentují na veřejnosti účastí na 
koncertech, vernisážích a různých vystoupeních, žáci Výtvarného oboru na výstavách, žáci 
Tanečního oboru na vystoupeních a přehlídkách, žáci Literárně dramatického oboru na 
vystoupeních. Žáci Hudebního oboru prezentují své dovednosti nejen v sólových 
vystoupeních, ale působí také  i v několika pěveckých sborech, smyčcovém a tanečním 
orchestru, v hudební skupině Sugar Beet, v akordeonovém souboru a v dalších menších 
seskupeních.  

Žáci se účastní vystoupení a výstav také spolu s partnerskými školami (ZUŠ Čáslav, ZUŠ 
Kolín, ZUŠ Hořovice, ZUŠ Nymburk, ZUŠ Zruč n/S a další).  Vystupují také na koncertech 
umělců, kteří pořádají vystoupení v Kutné Hoře (L. Bílá, P. Kotvald, L. Kerndl). Pěvecký 
sbor Muscina již pravidelně zahajuje zpěvem státní hymny „Mistovství světa v lovení kaprů“ 
Jakuba Vágnera, pořádané v Kutné Hoře. 
Bohužel v letošním školním roce bylo mnoho naplánovaných koncertů, výstav a 
ostatních akcí z důvodů coronavirové pandemie zrušeno. Škola velkou část II. pololetí 
učila pouze distanční formou. 
Jak na dálku žákům předávat potřebné informace, jak zajistit  distanční vzdělávání? Co si lze 
pod takovouto formou výuky představit v ZUŠ? To je otázka,  ještě v prosinci  žádného 
z pedagogů ani nenapadla. Vzdělávání na umělecké škole má svá specifika a tak jsme se 
společně s učiteli všech oborů snažili najít co nejvhodnější cesty dalšího rozvoje a vzdělávání 
našich žáků. Hledali jsme nové způsoby a možnosti, konzultovali jsme mezi sebou i 
s pedagogy dalších ZUŠ napříč Českou republikou.  
 

A jak tedy probíhá distanční výuka probíhá? 
 

V prvé řadě žáci najdou svá zadání v elektronických žákovských knížkách. Rodiče a 
starší žáci dostávají pravidelně podrobnější instrukce mailem s připojeným notovým 
materiálem, různými texty, videy nebo audio nahrávkami. Ve výtvarném oboru žáci 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 
 

 14

pokračují v zadané práci nebo pracují na dalších výtvarných dílech dle probraných technik a 
konkrétních instrukcí. Pedagogové tanečního oboru zadávají svým žákům především 
protahování a další tělesná cvičení a zejména opakování nacvičovaných choreografií. Žáci 
literárně - dramatického oboru pokračují v přípravě inscenací, ale dostávají i další texty 
k samostatné tvůrčí práci a k zamyšlení. Paní učitelka připravuje instruktážní videa 
s dechovými, hlasovými i artikulačními cvičeními. Pedagogové hudebního oboru 
vyhledávají nebo sami nahrávají žákům skladby, které právě nacvičují.  Malí muzikanti je 
mohou naposlouchat a napodobovat nebo hrát s nahrávkami. Učitelé také dohledávají a 
nahrávají klavírní doprovody, aby si žáci mohli skladby doma hrát v originále. Podle potřeby 
natáčí pro své žáky další instruktážní videa. Někteří pedagogové učí přes Skype, WhatsApp 
apod., ovšem s vědomím, že tato forma výuky má své limity Co se týká  hudebních nauk a 
přípravné hudební výchovy- učitelé zatím komunikují převážně prostřednictvím emailu. V 
den výuky žáka jim přijde učivo, které mají procvičit. Žáci dostávají od učitelů odkazy na 
stránky pracovního sešitu ( Vozar ), které mají vyplnit (je jim k dispozici i klíč), dostávají na 
procvičení látky různé hravé pracovní listy s doplňovačkami, kvízy, jsou zasílány prezentace s 
výkladem látky, dostávají odkazy na poslechová videa či on-line zábavné testy. Dále pro 
mladší žáky byly zaslány odkazy na zábavně - naučné hudební pohádky, kde žáci hravou 
formou  vstřebávají a vlastně opakují své poznatky ohledně základů notopisu, hudebních 
nástrojů atd. Výuka kolektivní interpretace - komorních her a orchestrů je v těchto 
podmínkách velmi komplikovaná, nicméně i zde pedagogové využívají zejména možnosti 
poslechů nahrávek s partiturou. Pro čtyřruční hru nahráváme klavíristům chybějící party. 
 Nezapomínáme ani na pěvecké sbory - žáci dostali prostřednictvím emailu odkazy za 
poslechová videa s nacvičovanými písněmi, kde mohou procvičovat jak text, tak opakovat 
melodii písní - i formou karaoke.  

 
Veškerá práce pedagogů by však postrádala svůj význam bez zpětné vazby ze strany 

rodičů a zejména žáků. Po prvních dnech distanční výuky bylo možné  konstatovat, že drtivá 
většina žáků reaguje na zaslané instrukce, posílají nahrávky a videa. Učitelé proto odpovídají 
na řadu emailů a telefonních hovorů, poslouchají, komentují a vyhodnocují nahrávky od žáků. 
Od 23. března byl  na  našich stránkách www.zuskh.cz spuštěn pro žáky „INSPIROMAT“, do 
kterého jsme  soustřeďovali výukové materiály, hudební odkazy, natočená instruktivní videa a 
mnoho dalšího užitečného pro žáky.  

 
Po určitou dobu je distanční výuka možná a může být i velmi kvalitní a přínosná. 

Klade však vysoké nároky na vnitřní disciplínu a kreativitu všech zúčastněných. Tato situace 
nás může mnohému novému naučit. Přesto nic nenahradí osobní kontakt mezi pedagogem a 
žákem.  

a) Prospěch žáků  
 

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl přípravný 
stupeň 

hudební 476 392 24 0 60 

literárně - 
dramatický 

33 32 0 0 1 

taneční 80 71 0 0 9 
výtvarný 126 117 0 0 9 

Celkem 715 612 24 0 79 
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b) Absolventi 2019/2020: 
 

Ve školním roce  2019/2020 absolvovalo v Hudebním, Tanečním, Literárně dramatickém  
a Výtvarném oboru celkem 62 absolventů I. a II. stupně.  

  

 Celkem Hudební 
o. LDO Taneční 

o. 
Výtvarný 

o. 
I. stupeň 52 28 4 8 10 

II. stupeň 10 9 1 0 0 

Celkem 62 37 5 8 10 
 

 
 

Pěvecký sbor Muscina – Lidice 2017 

 
 
 
 

 
CD Absolventů 

 
Na závěr školního roku naše škola měla v plánu opět připravit CD absolventů tohoto školního 
roku. Bohužel opět díky coronavirové pandemii toto nebylo možné uskutečnit.  
  
 
 

 
c) Účast školy v soutěžích: 

 
Žáci všech oborů se účastní každým rokem soutěží vypsaných Ministerstvem školství, 
soutěžních přehlídek a dalších soutěží domácích  i mezinárodních. 
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Úspěchy žáků v soutěžích 2019/2020 

 
Pro letošní školní rok MŠMT vyhlásilo soutěže pro tyto nástroje: klavír, sm. nástroje a kytara. 
Byla také vyhlášena soutěž pro LDO. Naše škola měla zastoupení ve všech vyhlášených 
kategoriích. Žáci ZUŠ Kutná Hora postoupili do krajských kol v LDO,  ve hře na kytaru a sm. 
nástroje, ve hře na klavír do okresního kola. Vzhledem k zavření škol z důvodu covidové 
pandemie byla celá soutěž pro tento školní rok zrušena.  
 
Postupně došlo ke zrušení i všech ostatních soutěží. 
 

Část IV. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků  
 
 
Pedagogové  ZUŠ Kutná Hora se dále vzdělávají podle Plánu DVPP, vypracovaném v srpnu 
2019. Pedagogům jsou dále během školního roku nabízeny možnosti DVPP podle aktuální 
nabídky. Celý pedagogický sbor byl proškolen v oblasti IT – používání programu Klasifikace 
(VI). Cílem tohoto školení je postupný přechod na elektronické vedení povinné dokumentace 
(Blok VII. – El. ŽK. , ŠVP). Dále škola využívá Google Apps a Intranet.  
 Vedení školy a nepedagogičtí pracovníci se vzdělávají podle Plánu dalšího rozvoje 
nepedagogických pracovníků.  
Od září 2019 škola čerpá dotace ze Šablon II (nákup IT techniky pro pedagogy a žáky, využití 
prostředku na zkvalitňování a zpestření výuky – projektové dny, zapojení technika IT do 
výuky – profesní růst pedagogů).  
 
Pedagogové dostávají na vedlejší prázdniny samostudium.  
Jeho náplní je: 
 
1)  ŠVP, sledování a zavádění nových metod do výuky  
2)  Učitelé hudebního oboru: cvičení na nástroj, studium přednesových skladeb 

žáků, návštěvy koncertů, příprava na koncerty učitelů  
3)  Učitelé výtvarného oboru: odborné studium výtv. technik, uměleckých období, 

vybírání námětů pro projekty  
4)  Učitelé tanečního oboru: poslech hudebních nahrávek, výběr vhodné hudby pro 

vystoupení jednotlivých skupin. Tvorba choreografie.  
5)  Učitelka lit. dram. oboru: studium a výběr vhodného materiálu pro výuku  
 
 
 
 
 
 
Vedení školy|: 
 

• Účast na odborných seminářích nabízených programovou nabídkou Národním 
institutem pro další vzdělávání. 

• Účast na seminářích nabízených vzdělávacím zařízením FAKTA v.o.s. 
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• Účast na AZUŠ 
• Účast na školení – Šablony II 
• Účast na poradě ředitelů Středočeského kraje 
• Účast na poradě ředitelů Středočeského kraje- ZUŠ OPEN 2020 

 
 
ICT: 
  
(dle plánu ICT) 
 
Rozšiřování výukových programů pro interaktivní tabuli ActivBoard 
Rozšiřování e-komunikace  (Intranet, Google Apps) 
Klasifikace – elektronické vedení dokumentace školy 
Údržba webových stránek  
Správa  a údržba  vnitropodnikové  e-komunikace školy (Intranet) 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 
 
Účast na odborných seminářích zaměřených na personalistiku, ekonomiku, správu majetku a 
archivaci.   
 
BOZP 
 
Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou proškoleni v oblasti BOZP dle platné legislativy. 
 

Pravidelně také provádíme vlastní hodnocení školy. Naše škola považuje vlastní 
hodnocení školy za nejužitečnější způsob zjišťování skutečného stavu podmínek a průběhu 
vzdělávání, studijních výsledků žáků i kvality řízení školy. Vlastní hodnocení školy se 
zpracovává nepravidelně v nejrůznějších oblastech podle aktuální potřeby v následujících 
oblastech: 

• kvalita poskytovaného vzdělávání (aplikace výchovných a vzdělávacích strategií ve 
výuce) 

• fungování vnitřního informačního systému pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

• dodržování nastavených pravidel vzájemných vztahů (učitelů s žáky, učitelů s rodiči a 
učitelů mezi sebou) 

• naplňování zásad řídící práce vedením školy  
• funkčnost a uživatelská vstřícnost informačního a komunikačního systému školy 

Jako evaluační nástroje používáme především dotazníky pro žáky, rodiče, učitele nebo 
řízené diskuze k danému tématu. S výsledky vlastního hodnocení školy jsou učitelé 
seznámeni nejpozději na nejbližší pedagogické radě. 
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Část V. 
 
 

Přehled aktivit školy 
 

Prezentace žáků na veřejnosti je nedílnou součásti výuky v ZUŠ. Žáci se představují 
širokému publiku nejen v Kutné Hoře, ale i v celém Středočeském kraji. Škola podporuje 
také různé formy spolupráce s ostatními školami nejen domácími, ale i zahraničními  a 
také dalšími hudebními tělesy. 
 

• Žáci se svými pedagogy připravují během školního roku mnoho koncertů, výstav a 
vystoupení.  

• Žáci připravují i výchovné koncerty a představení pro žáky MŠ a ZŠ.  
• V závěru roku probíhají absolventské koncerty, výstavy a vystoupení, kterými žáci 

ukončují svá studia I. a II. stupně.  
• ZUŠ Kutná Hora vždy  na závěr školního roku natáčí CD absolventů.  
• Žáci připravují vystoupení pro domovy důchodců, předávání různých ocenění 

(Český červený kříž, Akademie třetího věku) a různé další akce pořádané městem 
Kutná Hora.  

• Oslavy 90. let školy – leden – prosinec 2020 
• ZUŠ Open 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Koncerty, vystoupení - 2019/2020 

Datum Název 

05.09.2019 - 17:00 - Čt Zahajovací schůzka PHV - Budova A 

06.09.2019 - 16:00 - Pá Ortenova Kutná Hora - sál 

07.09.2019 - 18:00 - So Ortenova Kutná Hora - sál 

08.09.2019 - 18:00 - Ne Ortenova Kutná Hora - sál 

10.09.2019 - 08:00 - Út Ladění klavírů 

08.10.2019 - 18:00 - Út Natáčení pěv. sborů - CD 

05.11.2019 - 17:00 - Út Žákovský koncert 

11.11.2019 - 18:00 - Po LDO - vystoupení Sv. Martin 

13.11.2019 - 17:00 - St Třídní koncert Michal Hanuš 
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15.11.2019 - 17:00 - Pá Třídní koncert-Moravcová 

20.11.2019 - 17:30 - St Třídní koncert Drahotová 

22.11.2019 - 08:00 - Pá DVPP- Jenčková 

27.11.2019 - 14:00 - St Předávání ocenění - ČČK 

27.11.2019 - 17:30 - St Třídní přehrávka Drahota 

30.11.2019 - 09:00 - So Soustředění smyčc. orch., zkušebna spolkový dům 

03.12.2019 - 18:00 - Út Třídní koncert, Pospíšilová, Parschová 

04.12.2019 - 18:00 - St I. Vánoční koncert - Nepomuk 

07.12.2019 - 10:00 - So Adventní koncert sborů - náměstí 

10.12.2019 - 17:00 - Út Adventní koncert - Malešov 

11.12.2019 - 17:30 - St Třídní koncert Peterková 

12.12.2019 - 17:00 - Čt Třídní koncert J.Krtilová 

13.12.2019 - 16:00 - Pá Vánoční koncert - L.Moravcová 

13.12.2019 - 17:00 - Pá Koncert-třídní - Radoměřská 

14.12.2019 - 18:00 - So Vánoční koncert sbory + Vágner + křest CD 

17.12.2019 - 18:00 - Út Třídní koncert Černá 

19.12.2019 - 18:00 - Čt II. Vánoční koncert -  

20.12.2019 - 17:00 - Pá Koncert- Vánoční Radoměřská 

23.01.2020 - 17:30 - Čt Třídní koncert -  Mikulášová 

29.01.2020 - 15:00 - St Školní kolo smyčc. N. 

06.02.2020 - 17:00 - Čt Třídní koncert - P. Moravec, M.Ptáčková 

12.02.2020 - 17:00 - St Třídní koncert Michal Hanuš 

13.02.2020 - 09:00 - Čt Okresní kolo - LDO - ZRUĆ NAD SÁZAVOU 

19.02.2020 - 17:30 - St Třídní koncert žáků D. Bláhové - sál ZUŠ 

20.02.2020 - 09:00 - Čt Okresní kolo - kytara - KUTNÁ HORA 

25.02.2020 - 17:00 - Út Žákovský koncert - sál ZUŠ 

26.02.2020 - 09:00 - St Okresní kolo smyčce KUTNÁ HORA 

16.06.2020 - 15:00 - Út Přijímací pohovory - zkoušky 

29.05.2020 - 17:00 - Pá Závěrečná výstava žáků výtvarného oboru 

30.06.2020 - 08:00 - Út Předávání vysvědčení 
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Část VI. 
Účast školy na životě v obci 

 
Vystupování a prezentace žáků na veřejnosti je dnes, na rozdíl od prvních let po otevření 
školy, nedílnou součástí kulturního života města. Základní umělecká škola již řadu let úzce 
spolupracuje s městem Kutná Hora, se všemi jejími školami, s městským Tylovým divadlem,  
ale i se ZUŠ v okolních městech. Významná je i její spolupráce se spřátelenými uměleckými 
školami z Norska a Dánska. Vedle pravidelné výuky pořádají žáci každý měsíc spolu se 
svými pedagogy žákovské koncerty, ke konci školního roku závěrečné koncerty v Městském 
Tylově divadle, na kterých se prezentují všechny obory školy. Velké soubory pravidelně 
koncertují také v kostele sv. Jana Nepomuckého či v Kapli Božího těla. Každým rokem se 
představují svým absolventským koncertem či výstavou absolventi I. a II. Stupně. Škola 
pořádá i velké množství vystoupení při různých vernisážích, významných a slavnostních 
příležitostech města, dále koncerty pro seniory, benefiční koncerty pro postižené občany, 
vánoční koncerty, výchovné koncerty pro mateřské, základní školy a gymnázia. Žáci 
tanečního oboru se pravidelně účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje, každoročně 
vystupují i jako hosté na závěrečných vystoupeních tanečních oborů ZUŠ Čáslav a Kolín. 
Škola navázala pevné hudební přátelství s žáky a pedagogy z umělecké školy z Norského 
města Ås a Dánského Ringsted. Stalo se již také tradicí pořádání každoročních a veřejností 
hojně navštěvovaných benefičních koncertů učitelů v koncertním sále Knížecího domu a v 
Kapli Božího těla. Na těchto koncertech se představuje i sbor učitelů ZUŠ, do kterého se 
zapojili i mnozí z nepedagogických pracovníků. Žáci ZUŠ se také často účastní akcí, 
pořádaných městem Kutná Hora (Na kole dětem, rozsvícení vánočního stromečku, vernisáže, 
předávání různých ocenění, svatováclavské slavnosti, Majáles).  
 Pěvecké sbory také často účinkují na významných koncertech (Ván. koncert J. 
Ledeckého, koncert L. Kerndla,  Mistrovství světa v lovení kaprů – úvodní hymna). 

ZUŠ Kutná Hora je také  partnerem  Mezinárodního hudebního festivalu komorní hry 
Kutná Hora. Jako každý rok se účastníci festivalu připravují na koncerty v budově školy. 
Každý rok se škola podílí na festivalu „Ortenova Kutná Hora“.  

 
Bohužel naše plány ve II. pololetí  překazilo uzavření školy a přechod na distanční výuku. 
Zastavila se veškerá koncertní činnost školy. Zrušeny byly i veškeré plánované oslavy 90. let 
založení ZUŠ Kutná Hora. Naši žáci spolu s pedagogy se ale prezentovali i online formou. 
Vytvořili několik videí s ukázkou  podobu distanční výuky  a nazvali ji:  SPOLEČNĚ  TO  
ZVLÁDNEME!  
Škola se také připojila k nově vzniklému projektu pro podporu seniorů v domovech pro 
seniory -  ÚSMĚV DO SCHRÁNKY. Jeho cílem je zasílání povzbudivých pohlednic do 
domovů pro seniory, kde jsou klienti kvůli bezpečnostním opatřením ochuzeni o přímý 
kontakt s rodinou či dobrovolníky. Úsměv do schránky propojuje Domovy pro seniory s 
lidmi, kteří by jim chtěli poslat povzbudivou pohlednici. Ředitelka školy připravila 50 
pohlednic pro klienty Domova Barbora v Kutné Hoře a Domova důchodců Čáslav, na které 
kromě přání umístila obrázky žáků výtvarného oboru.  Spolu s pohlednicemi bylo domovům  
ještě posláno i CD pěveckého sboru Muscina.   
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Část VII. 
 

KONTROLY 
 

                                 
• Kontrola hospodaření – M. Nechojdomová 

 
 

 
Část VIII. 

 
ZÁVĚR 

 
Základní umělecká škola Kutná Hora hraje významnou a nezastupitelnou roli v životě obce, s 
velkým ohlasem u veřejnosti jsou pořádány Dny otevřených dveří, zapojuje se též jako 
partner do aktivit, jejichž pořadatelem jsou jiné městské i další instituce, jako je např. Muzejní 
noc, Noc kostelů apod. Takto se jí úspěšně daří vstupovat do povědomí u širokého spektra 
obyvatel města a nepřímo takto získává další zájemce o studium uměleckých oborů. V roce 
2019/20 byla i nadále věnována pozornost ve výuce aplikaci inovativních metod výuky, 
využití multimediální techniky, moderních výukových notových materiálů apod.   

Škola pokračovala v uplynulém školním roce v koncepci otevřenosti všem žánrovým 
oblastem tak, aby studium v této škole bylo dostatečně motivující pro různorodě orientované 
vrstvy zájemců z řad talentované mládeže. Veřejné produkce školy pravidelně obohacují 
kulturní život města a prokazují tak úzkou provázanost s občanským děním. Bohužel díky 
pandemii coronaviru bylo vše pozastaveno. Škola se prezentovala online formou, našla tím 
v této sféře i nové možnosti. Nic ale nenahradí osobní kontakt a atmosféru kontaktní výuky.  
Škola si klade za cíl vychovávat další generace, které i po skončení studií budou mít hudbu a 
umění jako součást svého života. Pro nás je také  tou nejlepší vizitkou, když k nám naši 
absolventi přivedou své děti. Přejeme si proto, ať je škola stále úspěšná i v této opravdu těžké 
době. Ať se nadále těší přízni nejen dětí a rodičů, ale také zřizovatele a široké veřejnosti. 
 
V Kutné Hoře   26. 10. 2020 

Zpracovala: 
    MgA.  Kateřina Fillová 

            ředitelka 
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Přílohy 
 

Příloha č. 1  - Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 
 

 
 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 
Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost HV celkem 

(údaje v tis.Kč) 

Náklady celkem   20 849,00 8,00 20 857,00 
Výnosy celkem   20 849,00 89,00 20 938,00 

z toho 

příspěvky a dotace 
19 164,00     

čerpání fondů 
59,00     

ostatní výnosy (školné, úroky, ...) 1 626,00 
    

Hospodářský výsledek  0,00 81,00 81,00 

Přijaté příspěvky a dotace 
(údaje v tis.Kč) 

Město Kutná Hora - provozní dotace  1 662,00 

Středočeský kraj - přímé náklady na vzdělávání 
(neinvestiční) 16 849,00 

Středpčeský kraj - krajská soutěž 13,00 

Dotace EU Šablony 640,00 

Příspěvky a dotace celkem 19 164,00 

Komentář: 
Základní provoz školy je financován z prostředků zřizovatele - Město Kutná Hora a z příjmů ze školného žáků. 
Z těchto provozních prostředků jsou hrazeny náklady spojené s provozem a údržbou školy. Jsou to náklady 
na energie, opravy, čistící prostředky, pojištění, služby atd.  
Přímé náklady na vzdělávání jsou hrazeny z dotace MŠMT poskytované prostřednictvím Středočeského  
kraje. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny platy včetně zákonných odvodů. 
V roce 2019 škola získala dotaci Středočeského kraje na pořádání krajského kola soutěže ZUŠ. 
Dotaci EU Šablony II. Škola získala v celkové výši 1.384.429 Kč. V roce 2019 čerpala zatím 640.000 Kč. 
Stejná částka je promítnuta také do výnosů. Další čerpání pokračuje v roce 2020 a 2021. 
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