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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název:  Základní umělecká škola, Vrané nad 

Vltavou, Nádražní 144 

Sídlo:  Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou  

Právní forma:  Příspěvková organizace  

Zřizovatel:  Obec Vrané nad Vltavou  

IČO  75031736 

IZO  600053491 

Ředitel:  Mgr. Pavlína Tomášová 

První jmenování do funkce  1. 8. 2018  

e-mail:  vrane@zusvrane.cz  

Odloučená pracoviště: 3 V současné době - 2 v Jílovém u Prahy  

a 1 v Davli  

Právní subjektivita:  9. 10. 2002 

Kapacita školy dle zařazení:  540 žáků  

Počet žáků HO k 30. 9. 2020 310 

Počet žáků TO k 30. 9. 2020 51 

Počet žáků VO k 30. 9. 2020 164  

Počet žáků celkem k 30. 9. 2020 525 

Datum poslední změny zařazení do 

rejstříku škol a školských zařízení  

1.1. 2005 

Datum zahájení činnosti 1.8. 1953 

 

2. CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 
 

Ve Vraném se narodil Jaromír Vejvoda a několik výborných muzikantů působících 

v symfonických orchestrech. Není divu, že tu dne 1. 8. 1953 vznikla samostatná hudební škola, 

na měla jenom několik desítek žáků – houslistů. O její založení se zasloužil František Přenosil, 

který školu svým smyčcovým orchestrem proslavil v širokém okolí. O několik let později byla 

zřízena pobočka v Jílovém u Prahy 1. 9. 1956 a 1. 9. 1962 i pobočka v Davli.  Smyčcové 

oddělení se rozrostlo o klavírní a smyčcové. 
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V dnešní době je školou tří oborovou s oborem hudebním, tanečním a výtvarným. 

Výuka probíhá ve Vraném nad Vltavou (Nádražní 144), v Jílovém u Prahy (Masarykovo 

náměstí 195, Komenského 365) a Davle (Školní 96). Celkem je v ZUŠ zaměstnáno 23 

pedagogických a 2 nepedagogičtí pracovníci. 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

S příchodem nové ředitelky školy je každoroční snahou vylepšit dle možností prostředí školy, 

pracovní prostřední i vybavení pracovišť. Vybavení PC, které si v době pandemie mohli 

zaměstnanci vypůjčit pro práci z domova. Nechybí i doplňování notového archivu, který je na 

základě předešlých zkušeností s covid-19  dáván do elektronické podoby. Škola nechala opravit 

veškeré dechové nástroje a klavíry. Nakoupila několik nových nástrojů a ty zapůjčuje svým 

žákům za poplatek 300,- KČ na jedno pololetí.  

Ve školním roce 2020/2021 bylo realizováno:  

- pořízení hudebních nástrojů (saxofony příčná flétna, tenorová flétna,  

digitální piano, bicí souprava a činely, kytary, mikrofon)  

- notové stojany, video kamera, 2 X stativ k mobilnímu telefonu 

- nákup notového materiálu  

- dovybavení tříd notebooky s internetovým připojením a programem Klasifikace a program 

MS Teams  

Prostorové zabezpečení výuky  

K výuce v ZUŠ ve Vraném nad Vltavou (Nádražní) je zajištěno 5 učeben pro individuální výuku 

a hudební nauky, včetně sálu a výtvarný ateliér. 

K výuce v Jílovém u Prahy (Masarykovo nám.) je zajištěno 6 učeben a výtvarný ateliér. 

K výuce v Jílovém u Prahy (Komenského) je zajištěn 1 velký sál. 

K výuce v Davli (Školní) 1 kmenová učebna, 3 učebny ZŠ a tělocvična ZŠ. 

Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2020) 

Celková povolená kapacita školy 540 žáků 

Celkový počet žáků:  525 

Počet žáků hudební obor: 310  

Počet žáků výtvarný obor: 164 

Počet žáků taneční obor: 51 
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Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 6. 2021) 

Celková povolená kapacita škola 540 žáků 

Celkový počet žáků: 519 

Počet žáků hudební obor: 308 

Počet žáků výtvarný obor: 161 

Počet žáků taneční obor: 50 

 

Učební plány školy:  

Hudební obor (HO):  

Učební plány HO ZUŠ – Schváleno MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod. Č. j. 18.418/95- 25 

s účinností od 1. září 1995  

ŠVP - Základní umělecká škola, Vrané nad Vltavou, Nádražní 144  

Studijní zaměření 5.1 – 5.16, s platností od 1. 9. 2012 

Výtvarný obor (VO):  

Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod  

č. j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.  

Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č. j. 15 865/2000-

22 s platností od 1. 9. 2000  

ŠVP - Základní umělecká škola, Vrané nad Vltavou, Nádražní 144 

Studijní zaměření 6.0 - Výtvarný obor, s platností od 1. 9. 2012.  

Taneční obor (TO):  

Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního 

studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 620/2003-22 s platností od 1. 9. 

2003  

Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia 

pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č. j. 17 621/2003-22 s platností od 

1. 9. 2003  

ŠVP - Základní umělecká škola, Vrané nad Vltavou, Nádražní 144  

Studijní zaměření 7.0 –, Současný tanec, Přípravná taneční výchova, 

Taneční praxe, Taneční techniky, Taneční skupina, s platností od 1. 9. 2020. 
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Hudební obor (HO)  

Klávesové oddělení: klavír,  

Strunné oddělení: kytara, housle,  

Dechové oddělení: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh  

Pěvecké oddělení: klasický zpěv, populární zpěv, komorní pěvecký sbor 

Bicí nástroje  

Hudební nauka/Přípravná hudební výchova 

 

Do HO jsou přijímáni děti od 5 let do PHV 1 (Přípravná hudební výchova) na základě 

talentových zkoušek. Studium PHV trvá 2 roky, žáci si vyberou nástroj, který chtějí studovat. 

Na výběr mají pestrou paletu nástrojů, které jim škola nabízí. V přípravné hudební výchově je 

hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů jsou rozvíjeny 

jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. 

Při výuce žáků HO naše snahy směřují ke gramotnému zvládání nástrojové hry. Jedním z cílů 

je snaha o to, aby žáci dokázali své dovednosti využít i v komorních souborech různého 

zaměření a v různých žánrech. Podporujeme a realizujeme propojenost hudebního, tanečního a 

výtvarného oddělení při společných kulturních akcích. Součástí hudebního oboru je výuka 

hudební nauky a komorní hry. Během studia je dětem umožněno veřejné vystupování. Bylo 

tomu tak i v době pandemie, kdy se žáci školy prezentovali v rámci projektu „ZUŠ PO SÍTI“.  

Snažíme se o individuální všestranné rozvíjení talentu, které je možno dále rozvíjet na vyšších 

školách uměleckého zaměření. 

Výtvarný obor (VO) 

Výtvarný obor hraje velmi důležitou roli při vzdělávání a výchově žáků. Specifickým, 

neopakovatelným způsobem umožňuje žákům poznávání sebe samých a okolního světa. Dává 

jim k dispozici výtvarný jazyk, kterým jsou schopni vyjadřovat své emoce, myšlenky a vize. 

Schopnost výtvarného myšlení umožňuje žákům velmi citlivě reflektovat sebe sama 

i svět ve složitých souvislostech. Studium výtvarného oboru pomáhá žákům nejen rozvíjet 

kreativitu, ale podílí se především na formování jejich osobnosti. 

Taneční obor (TO) 

Tanec je činnost, která vychází z přirozeného pohybu a projevu dítěte, rozvíjí jeho osobnost 

po stránce fyzické, intelektuální a emocionální. 



7 
 

V průběhu studia se snažíme přirozenost a hravost zachovat, rozvíjíme pohybové schopnosti, 

vyjadřovací prostředky a fantazii žáků.  

3. UMĚLECKÉ OBORY A ÚDAJE O ŽÁCÍCH V NICH 

I. Počet žáků na I. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2020) 

I. Hudební obor individuální výuka  289 

Hudební obor kolektivní výuka  0 

Taneční obor  51 

Výtvarný obor  162 

Celkem  502 

 

II. Počet žáků na II. stupni – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2020) 

I. Hudební obor individuální výuka  21 

Hudební obor kolektivní výuka  0 

Taneční obor  0 

Výtvarný obor  2 

Celkem  23 

 

III. Studium dospělých – podle uměleckých oborů (k 30. 9. 2020) 

I. Hudební obor individuální výuka  3 

Hudební obor kolektivní výuka  0 

Taneční obor  0 

Výtvarný obor  0 

Celkem  3 

 

Hlavní budova:  

Základní umělecká škola  

Nádražní 144, 252 46 Vrané nad Vltavou 

výuka HO, VO, TO 
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Odloučená pracoviště:  

Masarykovo nám. 195, 254 01 Jílové u Prahy 

výuka HO, VO 

Komenského 365, 254 01 Jílové u Prahy 

Výuka HO, TO  

Školní 96, 252 06 Davle 

Výuka HO, VO, TO 

 

4. PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Přijímací řízení proběhlo ve dnech na školní rok 2020 – 2021 - vzdálenou formou 

Přihláška byla spuštěna 18. 5. 2020 

Uzávěrka přihlášek byla v pondělí 1. 6. 2020 

Komise ve složení ředitelka školy, vedoucí poboček a výtvarnice školy se společně sešli 4. 

6. 2020, kdy proběhlo přijímací řízení žáků podle zaslaných nahrávek a výtvarných prací. 

Dodatečně se žáci přijímali i v září. Především do VO oboru v Davli a TO pro všechna 

pracoviště. Důvodem bylo navýšení kapacity školy s účinností od 1. 9. 2020. Přijímací řízení 

proběhlo prezenční formou v týdnu od 1. 9. do 4. 9. 2020. Na základě talentových zkoušek byli 

přijati žáci do: 

 

 

 

 

Celkový počet žáků k 30. 9. 2020 

 

525 

Počet žáků HO 310 

Počet žáků TO  51  

OBOR  ZKOUŠKU 

VYKONALO  

PŔIJATO 

PHV  16 

HO  80  75 

VO 48 40 

TO 51 51 

Celkem 179 166 
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Počet žáků VO  164  

Počet žáků celkem  540 

 

 

5. UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝSLEDKY VE 
VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
Počty žáků, kteří konali postupové zkoušky 

 

Celkový počet 518 

HO  307 + 1 neklasifikován 

TO nedělají se 0  

VO nedělají se 1 postup do vyššího ročníku v pololetí  

 

Celkový počet žáků k 30. 6. 2021 

 

518 

Počet žáků HO 308 

Počet žáků TO  49  

Počet žáků VO  161  

Počet žáků celkem  540  

 

Počty absolventů školního roku 2020/2021 

  Dívky HO VO TO 

I. stupeň  29  16  16  15 0  

II. stupeň  2  1  0 0 0  

Celkem  31 17 16  15  0 
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Počty žáků, kteří ukončili k 31. 8. 2021 

 

Celkový počet žáků k 31. 8. 2021 

 

73 

Počet žáků HO 48 

Počet žáků TO  6 

Počet žáků VO  19  

 

 

Přehled vývoje počtu žáků v ZUŠ Vrané nad Vltavou 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021  

Školní 

rok  

18/19  19/20  20/21  

HO   279 294 311 

TO  0 0 51  

VO  142 142 166  

CELKEM  438 435 528 

 

6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY k 30. 9. 2020 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2020) Počet pracovníků  

celkem fyzický  

/přepočtený  

nepedagogických  

fyzický/přepočten

ý  

pedagogických  

fyzický/přepočtený  

28/19,11 3/1,65 25/17,46 

 

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy)  

VŠ        Konzervatoř    Konzervatoř  SŠ 

11                9        2  2  

 

III. Učitelé – podle délky praxe  
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 do 2 let  do 6 let  do 12 let  do 19 let  do 27 let  do 32 let  nad 

32 

let  

celkem 0 2 4 5  2 5 7 

z toho žen 0 2 1 5 2 4 6 

 

IV. 

Věková 

struktur

a  

do 30 let  31 – 40 

let  

41 – 50 

let  

51 – 60 let  nad 60 let  Důchodci  Průměr

ný věk  

Celkem  1  7  7 3 7  5 46,44 

z toho 

žen  

41 5 6  2 6 4 47,25  

 

Pedagogických/ nepedagogických pracovníci školní rok 2020/2021 

Blažková Karolína -učitel klavír, HN, (Vrané, Davle, Jílové) 

Blažková Veronika-učitel výtvarného oboru (Jílové) 

Borecký Zdeněk-koordinátor školy, učitel bicí nástroje, zob. flétna, SI (Vrané, Jílové) 

Dryáková Jana-učitel klavír, flétna (Davle) 

Filipová Mária- učitel výtvarný obor (Vrané) 

Frýdlová Eva-vedoucí pracoviště Jílové-učitel kytara, zpěv (Jílové) 

Gorbyk Olena-učitel klavír, korepetice (Vrané, Jílové) 

Hrachovcová Marie-učitel zob. flétna,  flétna SI (Jílové) 

Hrozinková Veronika-učitel výtvarného oboru (Davle) 

Hubáčková Eva-učitel housle HN (Vrané, Davle, Jílové) 

Opočenská Petra-učitel klavír, korepetice (Jílové) 

Kohoutová Jana-uklízečka školy (Vrané 

Krásová Lenka-uklízečka školy (Jílové) 

Šustová Eva-účetní, hospodářka školy 

Kšicová Pavla-učitel zpěv, pěvecký sbor (Vrané) 

Kubec Petr-vedoucí pracoviště Davle-učitel klavír, zob. flétna, lesní roh, trubka, SI (Davle, 

Vrané) 
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Látalová Jana-učitel tanečního oboru (Vrané, Davle, Jílové) 

Laurinová Věra-učitel klavír SI (Vrané) 

Lopata Miloš-učitel kytara SI (Davle) 

Pelikán Tomáš-vedoucí pracoviště Vrané-učitel zob. flétna, flétna SI, HN (Vrané) 

Pospíšil Jan-učitel saxofon, klarinet, zob. flétna, SI (Davle, Jílové) 

Půlpánová Helena-učitel kytara (Jílové) 

Stárková Renata-učitel klavír, korepetice, SI (Jílové) 

Škorpíková Petra-učitel zpěv, pěvecký sbor (Davle, Jílové) 

Tomášová Pavlína- ředitelka školy-učitel saxofon, zob. flétna, SI (Vrané) 

Temnyaková Michala-koordinátor školy-učitel zob. flétna (Jílové) 

Tengler Jakub-učitel bicí nástroje, SI (Vrané, Jílové) 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Pavlína Tomášová „Open studio jazz saxofon“,  

„GDPR souhlas -rozlišování účelů zpracování“,  

„Přímá a nepřímá činnost“,  

„Poruchy komunikativních dovedností“. 

Eva Šustová- „Zákoník práce-aktuálně“. 

Karolína Blažková „Psychická pohoda pedagogů“. 

 

8.  VÝSLEDKY A PREZENTACE ŠKOLY NAVEŘEJNOSTI  
SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VE 
ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 
V letošním školním roce se také zúčastnili naši žáci třináctého ročníku regionální 

výtvarné soutěže v ZUŠ Řevnice na téma Džungle.   

Děkujeme všem za reprezentaci školy. 

1. kategorie: Viktorie Brachtlová – 2. místo 

2. kategorie: Lucie Dálková – 1. místo 

2. kategorie: Theodora Křížová – čestné uznání 

3. kategorie: Nikol Lešnerová – 2. místo 
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3. kategorie: Amálie Matiasová – čestné uznání 

3. kategorie: Shanti Pokorná – čestné uznání 

3. kategorie: Amálie Pelikánová – čestné uznání 

4. kategorie: Barbora Langley – čestné uznání 

 

9.  PROGRAMY, KONCERTYA PROJEKTY  
 

Projekt „Babí léto v ZUŠ“ 

Bicí Fest  

29. 9. workshop pro žáky, vedl Roman Vícha, Štěpán Smetáček 

29. 9. 18:00 koncert Roman Vícha, Štěpán Smetáček a žáci ZUŠ 

30. 9. 17:45 Adéla Chmelová-obrazy 

30. 9. 18:00 Originál Pražský Synkopický Orchestr 

1. 10. 15:00 Zahradní Happening 

1. 10. 16:00 slavnostní vernisáž absolventů ZUŠ 

 

Projekt ZUŠ PO SÍTI-on-line koncerty 

Adventní kalendář koncerty od 1.12 do 26. 12. 2020 

Novoroční koncert 1. 1. 2021 (dopoledne a odpoledne) 

Prázdninová stezka „Prázdniny jsou tady UŽ, projdi stezku s naší ZUŠ“ od 6. 3. do 13. 3. 2021 

Velikonoční stezka „ZUŠ se stezkou je tu zpátky, přejeme Vám krásné svátky!“ od 31. 3. do 

10. 4. 2021 

 

Výstava v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy 

V letošním roce jsme měli výstavu „Příběhy země“ v regionálním muzeu v Jílovém u 

Prahy. 
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Koncert školy on-line  

1. 3. 2021 

1. 4. 2021 

12. 4. 2021 

     1. 5. 2021 

Koncerty školy pro veřejnost 

28. 5. 14:00 Regionální muzeum Jílové u Prahy 

14. 6. 16:30 a 18:00 OÚ Měchenice sál 

15. 6. 16:30 a 18:00 Regionální muzeum v Jílovém u Prahy- oslava 65. výročí založení 

pracoviště v Jílovém (koncert celé školy) 

16. 6. 16:30 a 18:00 Kulturní centrum Jílové sál 

17:6: 16:30 a 18:00 Sál ZUŠ Vrané 

21. 6. 18:00 Sál ZUŠ Vrané 

23. 6. 18:00 Sál ZUŠ Vrané 

Třídní přehrávky v týdnu od 21. do 25. 6. 2021 

Petra Klimešová- Opočenská, Karolína Blažková, Michala Temnyaková, Pavla Kšicová, 

Pavlína Tomášová 
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Divadelní mini představení VO Vrané 

 

10. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

Příspěvek na výtvarné pomůcky a materiál VO 6 000,-Kč od města Jílové u Prahy 

Dotace na „Bicí Fest“ 20 000,- Kč od MAS 

11.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI  
PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
  
Ve školním roce 2020 – 2021 nebyla provedena inspekční činnost pracovníky ČŠI.  

 
12.  EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY O 

ČINNOSTI ŠKOLY 
 

 

13. OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM Z POHLEDU 

ŘEDITELKY ŠKOLY A NĚKOLIKA PEDAGODŮ 

Uplynulý školní rok byl navzdory uzavření škol z mého pohledu pro naši školu úspěšný. I když, 

přímá výuka musela probíhat v on-line prostoru. Nebudu popisovat, jak výuka probíhala. 

Napříč republikou to bylo všude podobné. Toho už bylo popsáno mnoho a dočtete se to 

i u mých kolegů. Naše škola to zvládla velmi dobře a celý pedagogický sbor fungoval jako 

jeden tým. Samozřejmě, že záleželo především na dovednostech pedagoga v oblasti IT, 

Základní údaje o hospodaření školy Za rok 2020 (k 31.12.2020) Za 1.pol.roku 2021 (k 30.6.2021)
                                        v tis. Kč              činnost                činnost

Hlavní Doplňková Hlavní          Doplňková
1. Náklady celkem 14250,35 80,3 7332,24 30,02
2. Výnosy celkem 14433,78 81 8239,82 42,33

z toho příspěvky a dotace na provoz 13077,93 7602,43
ostatní výnosy 1355,85 81 637,39 42,33

3. Hospodářský výsledek 183,43 0,7 907,58 12,31
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dobrému připojení a chtít stále něco zlepšovat a posouvat. Žáci rádi přijímali nové výzvy 

a podíleli se na výuce společně.  

Musíme se, ale poohlédnout trochu zpět do školního roku  2018/2019 a 2019/2020, co bylo 

zavedeno a díky tomu i škola zvládla první vlnu distanční výuky. 

- Elektronická evidence (třídnice, katalogy…aj.) 

- Vybavení školy PC (dříve jeden stolní PC a psací stroj) 

- Platby úplaty za vzdělávání na účet školy (dříve částečně hotově) 

- Webové stránky a FB stránky 

- Logo školy 

- Debetní karta (dříve šek) 

- Mobilní telefon (dříve pouze pevná linka) 

- Zřízení doplňkové činnosti (výtvarný kroužek, pohybový kroužek) 

- Otevření oboru Hra na bicí nástroje 

- Nové linoleum ve Vraném 

- Nové stoly VO ve Vraném 

- Částečně nový nábytek ve Vraném 

- Zakoupení hudebních nástrojů (saxofony, flétny, klávesy)  

 

Na další vlnu zavíraní už jsme byli v roce  2019/2020 připraveni. Přes letní prázdniny byly do 

PC nainstalovány MS Teams a hned začátkem školního roku 2020/2021 proběhlo školení 

kolegů. 

V tomto roce i přes uzavření školy, proběhla řada krásných akcí a koncertů. Některé se nám 

podařilo uskutečnit veřejně a některé v rámci projektu „ZUŠ PO SÍTI“.  Informace najdete 

ve výroční zprávě nebo v kronice školy.  

Provoz školy 

-posílení internetového připojení ve Vraném a Jílovém 

- rekonstrukce toalet ve Vraném 

- akustická úprava tříd ve Vraném a Jílové pro bicí obor 

- akustika dveří ve Vraném a Jílovém 

- nově vymalovat třídu v Davli, udělat novou podlahu 
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- zlepšení podmínek pro výuku v Davli (skříňky pro pedagogy v pronajatých prostorách ZŠ 

Davle) 

-vybavení novým nábytkem pracoviště v Jílovém 

- ochrana krytů radiátorů pro taneční obor ve Vraném 

- zajištění prostor pro skladování 

- nová tiskárna a kopírka (pronájem) 

Důležité pro vzdělávání: 

- navýšení kapacity školy s účinností 1. 9. 2020 (z původních 420 na 540 žáků) 

- otevření odloučeného pracoviště v ZŠ v Jílovém u Prahy 

- otevření tanečního oboru pro celou školu 

- otevření výtvarného oboru v Davli 

- otevření pěveckého sboru v Davli a v Jílovém 

- vytvoření nových pracovních míst  

Pavlína Tomášová 

 

Školní rok 2020/2021 byl jiný. Byl jiný úplně ve všem, co jsme doposud znali. Každým dnem 

se měnila situace, nikdy jsme nevěděli, co bude zítra. Bylo to nesmírně těžké a složité pro 

všechny. Mým cílem bylo od začátku to, aby moji žáci byli touto situací co nejméně zasaženi. 

Znamenalo to úplně jiný systém práce, přípravy na výuku. Ta čítala hodiny a hodiny dnes 

a denně. Myslím si, že se to dařilo, žáci pracovali skvěle, mnohdy i daleko více. Zodpovědně 

se připravovali na hodiny a pravidelně se připojovali na distanční výuku. Resumé tohoto roku 

je nakonec z mojí strany příznivé. Prezenční výuku samozřejmě nic nenahradí, ale známé 

pořekadlo, co Tě nezabije, to Tě posílí, platí v plné míře.  

Marie Hrachovcová 

 

Jak hodnotím školní rok 2020/2021. Začnu otázkou: dobrý či špatný? 
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Jako učitel hudebního oboru musím říci dobrý. Je důležité připomenout, že hovoříme o roku, 

který poznamenal covid-19. Hovoříme o roku mediálních tlaků a vládních opatření, která často 

rozdělovala společnost. 

Někdy nebylo příjemné číst názory některých občanů na adresy učitelů, a to i přesto, že řada 

z nás odváděla kvalitní práci. Neodradilo mě to a o to více jsem si vážil opačných názorů 

a velice dobré spolupráce s rodiči. Uvědomil jsem si, jak je důležité vydržet a podpořit slušné 

lidi, podpořit rodiny s dětmi, které musely zvládat nelehkou situaci při výchově svých dětí. 

Domnívám se, že jako učitel hudby jsem nezklamal a svou práci jsem odváděl zodpovědně 

a s rozvahou.  

Distanční výuka nahradila prezenční. Nové technologie, nové možnosti a také nové poznatky. 

Jedním z poznatků, bylo omezení různých mimoškolních aktivit. Toto omezení umožnilo více 

času na přípravu pro hru na nástroj a tím i výrazné zlepšení u mnoha žáků. Zde je názorně vidět, 

že méně někdy znamená více. 

Velikou výhodou při distanční výuce bylo mé domácí nahrávací studio, které pro mne vytvořilo 

dobré zázemí. Kvalitní ozvučení, rychlý internet a hlavně tvorba podkladů/doprovodů pro mé 

žáky a také žáky mých kolegů. 

Ve studiu vznikaly také distanční přijímací zkoušky, na kterých se zároveň podílelo několik 

kolegů. 

V závěru školního roku proběhlo několik krásných koncertů, žáci podali velice slušné výkony. 

Po dlouhé pauze jsme se opět, znovu svobodně nadechli. Vydrželi jsme.  

Petr Kubec 

 

Během druhého pololetí roku 2020 jsme kvůli covidové pandemii museli zahájit online výuku 

všech žáků. Nejprve jsme neučili podle přesného rozvrhu, spíše podle individuální domluvy 

s žáky a rodiči. Příjemně mě překvapilo, jak se k této situaci většina rodičů postavila. Všichni 

byli velmi benevolentní, snažili se pomáhat dětem, někteří se dokonce naučili i základy hudební 

teorie, aby mohli s dětmi vypracovávat úkoly. Přestože některé děti, které teprve začínají 

s nástrojem, byly občas trochu zmatené a po krátké chvíli hned unavené, rodiče se je snažily 

neustále motivovat k nějaké činnosti a často byly i přítomni opodál během hodiny, např. při 

krájení cibule, zatímco žáček pilně cvičil stupnice. Pro děti, které jsou muzikální a mají zájem 
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o hudbu, myslím nebylo online období tak neúnosné, jediným nepřítelem pro nás byl občas 

internet, který vypadával. U žáků, kteří hrají na klavír, není online výuka takový problém, 

pokud se dobře nastaví na kameru a funguje zvuk. Větší problém nastal u výuky příčné flétny, 

která zřejmě má příliš pronikavý zvuk na běžný PC mikrofon a moc jsme se neslyšeli. Navíc 

u začátečníka na flétnu se musí hlídat mnoho metodických problémů, které se přes kameru 

opravdu špatně korigují. Myslím, že jsme online výuku zvládli a pokud někdy nastane podobná 

vyhrocená situace, tak jsme na ní připraveni. 

Jana Dryáková 

 

Když došlo již podruhé od začátku pandemie k uzavření škol, včetně základních uměleckých 

škol, říkal si člověk, že ti, co o tomto rozhodují, jsou zcela mimo realitu a praxi, že se prostě 

zbláznili, protože z dlouhodobého hlediska je dálková výuka jakéhokoli praktického 

uměleckého oboru neúnosná, krkolomná a nikdy nemůže nahradit a suplovat kvalitu procesu 

předávání dovedností, který probíhá mezi pedagogem a žákem či více. Vztáhnu-li toto 

konstatování na vlastní obor, tedy na obor výtvarný, platí tento fakt dvojnásob, protože při 

osvojování si nových výtvarných dovedností, trénování již získaných dovedností a rozvíjení 

kreativity hraje zásadní a klíčovou roli také prvek socializační, tedy vzájemná komunikace 

a interakce mezi žáky ve skupině navzájem a mezi žáky a pedagogem. Nejenže se jakékoli 

zpracovávané téma dá mnohem lépe technicky ukázat, probrat, pochopit a díky tzv. motivačním 

hrám a rozhovorům prožít, dá se zároveň také lidsky setkat a inspirovat se přístupem zpracování 

od druhých, přítomných ve společné skupině. Toto všechno s dálkovou výukou zcela odpadá 

a nahradit tento klíčový prvek nelze ani tzv. On-line setkáním. To by všem musely stále 

fungovat kamery a mikrofony bez zasekávání, všichni by museli mít stále výborný, plný a 

rychlý internetový příjem, nikdo by si při výuce nesměl vypínat kameru a nikdo nikoho by při 

výuce nesměl v domácí místnosti-učebně rušit. Utopie, která není reálná ani se studenty na 

vysoké škole, jak vím od svých známých. 

Přes vědomí si těchto okolností, jsem se i tak rozhodla přeci jen se pokusit skrz online 

vyučování co nejvíce suplovat normální výtvarný výukový proces, jinými slovy, rozhodla jsem 

se, že si to se všemi skupinami přes kameru tzv. „odsedím“, abych studenty či rodiče dětí 

nezatěžovala hledáním si volného času pro samostatné dokončování zadaných výtvarných 

úkolů a aby žáci měli možnost okamžité zpětné vazby a konzultace. Jinými slovy, aby 

docházelo i na dálku k výtvarnému vedení procesu ze strany pedagoga. Takto jsem dospěla k 

vlastnímu způsobu dálkové on-line výuky, která zajistila, že se studenti stále všichni pravidelně 
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připojovali, brali výuku vážně, měli motivaci na výtvarné práci pokračovat a dokončit ji a bylo 

možné s nimi i dospět k výtvarným výsledkům prezentovatelným na výroční výstavě 

v regionálním muzeu. Přesný popis této mé metody výuky by vyšel na minimálně další A4, 

proto se ho zde zřeknu. Zjednodušeně ho lze však shrnout pod termínem „maximální 

synchronicita všech možností dostupné techniky“, kdy naše komunikace a zpětná vazba 

probíhala skrz kreativní propojování on-line kamerového připojení s mikrofonem v interakci s 

mobilním telefonem a aplikace WhatsApp, doplněné o neustálé pomocné korekce 

elektronickým perem. Rozepisovat se o tom, jak moc je taková výuka náročná na přípravu a 

pozornost učitele, není, myslím, nutné. Každá poctivá on-line výuka je pro učitele vždy 

mnohem náročnější, než reálná výuka v praxi. To, co člověk ve výtvarné výuce sdělí a ukáže 

za několik minut, se pro on-line prostředí musí předem přichystat a nafotit, aby pak výuka 

skupiny nevázla a nebyla odkázána na dokonalý kamerový přenos každého žáka, který, 

samozřejmě, nebyl reálný. 

A úskalí práce? Práce se stihlo o třetinu méně, protože technika na dálku výukový proces brzdí. 

/ Žákům chyběl osobní kontakt se spolužáky ještě více než se spolužáky ve škole, protože 

ve výtvarné skupině jsme všichni kamarádi a krom výtvarné práce studenti stihnou navzájem 

probrat i věci, které souvisí s jejich osobním životem. / Pocity osamělosti dětí i při výuce 

s kamerou, protože sami doma izolovaně něco kreslí, ale nemohou vidět, jak tvoří a co vzniká 

ostatním. / Nemožnost realizovat řadu důležitých a oblíbených technik (modelování, tisk 

grafiky, objektová tvorba…), jelikož vyžadují přímou kontrolu i fyzickou technickou pomoc 

pedagoga. / Neochota starších studentů zapínat si kameru, jelikož pocit anonymity, kdy mohou 

na učitele mluvit z pozice blikajícího kolečka na displeji, se jim líbil, stejně jako pozice, kdy 

učitel nemůže kontrolovat, zda celou dobu pracují. Pro učitele výtvarné tvorby je však tento 

stav deseti blikajících monogramů na displeji velice nepříjemný, těžký pro orientaci mezi žáky 

a energii beroucí… 

Přes tyto všechny komplikace a nepříjemnosti, jsme tento náročný dlouhý dálkový proces se 

studenty společně, myslím, zvládli a po znovuotevření ZUŠ jsme měli kde navázat a mohli vše 

dobře dokončit. Krom pocitu nepromarněného času a viditelných reálných výsledků tvorby, se 

mezi mnou a žáky, podařil udržet po celou dobu reálný vztah a kontakt, což považuji za hlavní 

úspěch skoro celoročního maratonu on-line tvoření. 

Veronika Blažková 
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Školní rok 2020/21 jsme začínali s přáním, aby výuka probíhala prezenčně, ale bohužel už 

v říjnu 2020 jsme museli přejít na distanční výuku. 

S žáky mojí kytarové třídy jsme okamžitě a bez problémů přešli z aplikace Skype na aplikaci 

Teams a výuka probíhala přesně podle rozvrhu hodin. 

Při distanční výuce jsme často komunikovali s rodiči. 

Aktivně jsme se zapojili do nahrávání koled po síti a také skladeb pro vánoční koncerty po síti. 

Stejně tak probíhalo nahrávání pro velikonoční koncerty. 

Na koncerty na závěr školního roku jsme připravili celkem čtrnáct vystoupení: 

- Čtyři vystoupení pro derniéru výstavy výtvarného oboru v jílovském Regionálním 

muzeu; 

- pět vystoupení pro koncert 15. 6. 2021, rovněž v jílovském Regionálním muzeu; 

- pět vystoupení pro koncert 16. 6. 2021 v jílovském Kulturním centru. 

Na těchto koncertech se svými vystoupeními prezentovali také tři absolventi 7. roč./I. stupně.   

V období března a dubna 2021, kdy probíhala v jílovské pobočce ZUŠ výměna nábytku, jsme 

kolektivně vyklízeli stoly a skříně. Následně jsme všechno přerovnávali do nového nábytku. 

Tento školní rok byl tedy pro všechny z nás velice náročný – proto doufáme, že ten příští bude 

lepší. 

Eva Frýdlová 

 

Školní rok byl mým nástupním rokem do ZUŠ Vrané n. Vltavou. Pro nově nastupující 

pedagogy, je vždy náročné zorientovat se v novém prostředí. Tento školní rok však byl náročný 

především kvůli online výuce způsobené pandemií covid-19. Tato forma výuky, především 

v hodinách nástroje, byla opravdu vyčerpávající. Žáci strávili více než polovinu školního roku 

výukou přes počítač a mnoho z nich ztrácelo motivaci a radost z hraní. Mých 17 žáků klavíru 

se snažilo distanční výuky zvládat opravdu statečně a jsem ráda, že krom podpory z mé strany 

je velmi podporovali jejich rodiče. Díky tomu si nyní užíváme prezenční hodiny a můžeme 

spolu sdílet radost z hudby i nadále. 

Naproti tomu hromadné hodiny (PHV/HN) se moc velkému úspěchu a účastni ze stran žáků 

netěšily. Bohužel velká část dětí neprojevila zájem o tuto formu výuky, a tak neplnili zadané 
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úkoly, nepřipojovali se do online hodin. Pevně doufám, že budeme schopni obnovit jejich 

motivaci a žáci nebudou mít problém dohnat probranou látku a budou se opět těšit i do hodin 

PHV/HN.  

Těší mě, že celkově začalo hromadné předměty hudební teorie navštěvovat více žáků a že 

v příštím školním roce již nebudou různé ročníky spojeny do jedné třídy. Věřím také, že 

v příštím školním roce se již budeme s žáky scházet pouze prezenčně a budeme tak schopni 

předávat a sdílet radosti umění o to lépe. 

Online výuka byla náročná nejen pro žáky, ale samozřejmě i pro učitele. Především při přípravě 

do skupinových hodin jsem zaregistrovala, že příprava materiálů, jejich sdílení nebo úpravy 

v různých programech tak, aby bylo možné je od prezentovat v online hodině, je časově 

mnohem náročnější. Bylo obtížné vymýšlet nové cesty, jak žáky zaujmout, jak pracovat 

společně přes počítač tak, aby je distanční hodiny alespoň trochu bavily.  

Jako pozitivum za toto, občas až vyčerpávající, období si beru právě své zlepšení v technice. 

Naučila jsem se pracovat v nových programech a celkově techniku lépe využívat. Zcela jistě 

jsem také zdokonalila své komunikační dovednosti, neboť bylo potřeba být neustále v kontaktu 

s rodiči a žáky. 

V rámci doby, kdy jsme byli nuceni pracovat z domova, jsem také navštívila webinář Psychická 

pohoda pedagogů při online výuce, který byl velmi zajímavý, obohacující a motivující. 

Karolína Blažková 

 

Výuka Hry na bicí nástroje v ZUŠ Vrané nad Vltavou byla zahájena v září 2019 a to na 

pobočkách ve Vraném a v Jílovém u Prahy. Za dva školní roky jsme měli celkem třináct žáků, 

v drtivé většině začátečníků (tj. těch, kteří ve šk. Roce 2019/20 navštěvovali 1. ročník 1. 

stupně), pouze dva měli předchozí zkušenost z jiné ZUŠ.  

Výuka je zaměřena na základní techniku hry na malý buben a hru soupravu bicích nástrojů se 

zřetelem na uplatnění v současné populární hudbě. S dalším skupinami nástrojů, jako jsou 

melodické bicí nástroje a perkusivní nástroje (např. Latinskoamerické), žáci přicházejí 

do kontaktu většinou až ve vyšších ročnících.  
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Úspěšně jsme zvládli i všechny vlny distanční výuky, zvláště během první vlny koronaviru se 

všichni žáci velice rychle adaptovali  na online výuku a její nečekaná úskalí (jako jsou zejména 

velká citlivost hry na bicí nástroje na špatnou kvalitu zvuku a kolísající rychlost připojení). 

Neevidovali jsme žádné odhlášené žáky v souvislostí s pandemií covidu-19, naopak se podařilo 

vytvořit několik zdařilých videí se hrou našich žáků.  

Mezi úspěchy bubenického oddělení se řadí akce Bicí Fest na konci září 2020 za účasti žáků 

okolních ZUŠ, kterou lektorsky zaštítili přední tuzemští bubeníci Roman Vícha a Štěpán 

Smetáček. Můžeme se chlubit jedním žákem přijatým v lednu 2021 ke studiu na konzervatoři, 

jímž je Vojtěch Záhora, který v září 2021 nastupuje ke studiu na Konzervatoř Jaroslava Ježka.  

Zdeněk Borecký 

 

Během distančního období jsem byla nucena změnit způsob práce se sólovými zpěváky 

i s pěveckým sborem.  

- Vytvořila jsem způsob samostatného rozezpívání a nahrávky jednotlivých cvičení 

zaslala na google disk, jehož adresu všichni mí žáci obdrželi 

- Vytvořila jsem během tohoto období mnoho desítek klavírních doprovodů sólových 

skladeb a zaslala tamtéž.  

- Všichni mí žáci nahrávali a zasílali na adresu školy videonahrávky svých sólových 

skladeb, tyto pak byly použity na koncertech ZUŠ po síti. 

- Dvě mé žačky se zúčastnily virtuální pěvecké soutěže Hlas Česka 

- Vytvořila jsem a zaslala žákům na Google disk hudební podklady pro vznik virtuálních 

sborových nahrávek varhanní doprovody, nahrávky jednotlivých hlasů, nahrávky 

cizojazyčné výslovnosti 

-Všichni pokročilejší žáci dostali příležitost podílet se na vytvoření virtuálních 

sborových nahrávek – první (renesanční anonym – čtyřhlas  Dindirin) vznikla jako audio 

verze, druhé dvě (Marco Frisina – čtyřhlas Pane di vita nuova – sbor + varhany,  

J. S. Bach  - čtyřhlasý chorál z kantáty BWV 147 – sbor, dvoje housle + varhany) jsou 

videonahrávky, všechny byly zveřejněny na stránkách školy. 

- Po otevření škol se všichni moji žáci prezentovali na absolventském nebo třídním 

veřejném koncertě.  
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- Koncem června jsme se sborem podnikli koncertní výjezd do Úštěka. 

- Během distančního období jsem absolvovala kurz Základů práce se zvukem v počítači. 

Závěrem lze říci, že všechny tyto inovativní způsoby práce jsou velmi zajímavé, ale nikdy 

plnohodnotně nenahradí živou výuku.  

 Pavla Kšicová 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme v ZUŠ Vrané otevřeli taneční obor. Už během školního roku 

2019 se vyřizovalo vše potřebné k otevření nového oboru - navýšení kapacity žáků, hygienicky 

vyhovující prostory k výuce tance a k přípravě, vznik ŠVP.                                                                                                                  

K otevření tanečního oboru přispěla i doplňková činnost výuky tance, která od září 2019 

probíhala formou Pohybového kroužku na pobočce ve Vraném nad Vltavou. 

Talentové zkoušky proběhly ve dvou termínech, na konci června a v září 2020. Bylo přijato 51 

žáků.              

Výuka tance probíhá od září 2020 na všech pobočkách ve Vraném nad Vltavou, v Davli 

a v Jílovém u Prahy a momentálně v tanečním oboru studuje 50 žáků. Žáci jsou rozděleni do   

Přípravného studia a sloučených ročníků: 1. - 2. ročník, 1. -3. ročník, PTV – 1. ročník. 

Hlavní obor:                                                                                                                                                                    

Současný tanec 

Vyučované předměty:                                                                                                                                                          

Přípravná taneční výchova 

Taneční techniky 

Taneční praxe 

Taneční obor vyučuje Jana Látalová, absolventka Duncan Centre konzervatoře, která je 

v současné době i studentka kombinovaného studia Pedagogiky tance na pražské HAMU. 

Ve Vraném nad Vltavou výuka probíhá v budově ZUŠ v sále, který se během školního roku 

postupně uzpůsobil tak, aby vyhovoval požadavkům pro výuku tance. Bylo odstraněno dřevěné 

pódium, v rámci ušetření prostoru se vyměnily židle, které byly původně v sále kvůli koncertům 
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a výuce hudební nauky za praktičtější židle, které se dají štosovat. Radiátory byly opatřeny 

dřevěnými bezpečnostními kryty.  

V současné chvíli je v jednání výroba a instalace zrcadel a baletních tyčí, které kvalitu výuky 

tance opět zlepší.                                                                                                                                                      

V Davli probíhá výuka tance v malé tělocvičně základní školy. Tělocvičnu není možné nijak 

upravovat, ale podmínky pro výuku tance jsou tam dobré.                                                                                                       

V Jílovém u Prahy probíhá výuka tance v multifunkčním sále základní školy, který rovněž není 

možné nijak měnit. 

Žáci z tanečního oboru se již zapojili do veřejných akcí školy, vystoupili s krátkými tanci 

v rámci masopustu ve Vraném nad Vltavou a zatančili několik tanců na Zahradním happeningu 

a vernisáži výstavy výtvarného oboru v říjnu 2020. 

Tento školní rok probíhala výuka z větší část formou distanční výuky a individuálních 

konzultací, zájem však žáci neztratili a chtějí ve studiu pokračovat. 

Jana Látalová  

 

14. ZÁVĚR  
 
Posláním školy je poskytovat vzdělávání ve všech uměleckých oborech, které škola nabízí, 

zajistit výrazně nadaným žákům přípravu ke studiu na středních a vysokých školách 

uměleckého zaměření. Nabídnout dětem a jejich rodičům kulturní dění v místě, kde se škola 

nachází, kde poskytuje vzdělávání.  

Velmi důležité je pořádání kulturních akcí, koncertů, soutěží a výstav pro rodiče a veřejnost. 

 I přes covidový rok uspořádala škola nespočetně vystoupení v on-line prostoru v rámci 

projektu „ZUŠ PO SÍTI“. Stejně tak veřejných akcí, když tomu situace dovolila. (Babí léto 

v ZUŠ, oslavy 65. výročí pracoviště v Jílovém, výstava v Regionálním muzeu, Velikonoční 

a prázdninové stezky a další. Všechny akce najdete na webových a FB stránkách školy nebo 

v kronice školy. 

V rámci ZUŠ Open jsme se prezentovali vernisáží v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy.  

Vedení školy a pedagogický sbor budou i nadále společně hledat cestu k rozvoji školy, využívat 

všech dostupných možností k inspiraci.  

Datum zpracování zprávy: 20. 9. 2021  

Mgr. Pavlína Tomášová - ředitelka školy 
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