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a/ Charakteristika školy 
 

 

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je školou čtyř oborovou s oborem 

hudebním, výtvarným, tanečním a literárně - dramatickým. Navštěvují ji žáci, kteří při 

průzkumech a talentových zkouškách prokážou schopnosti pro daný obor. Vzdělání na ZUŠ 

jim přinese základy znalostí a dovedností ve zvoleném oboru a připraví je dle potřeby pro další 

studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření.  

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školu celkem 589 žáků, což je o 1 více než v 

roce předcházejícím. 

Základní umělecká škola Jana Štursy je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a 

jejím zřizovatelem je od 1. 1. 2004 město Nové Město na Moravě. 

 

Plný název a adresa školy:  

 

ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace  

Vratislavovo nám. 121,  

592 31 Nové Město na Moravě,  

tel.: 566 598 260 

e-mail: eva.mosnerova@zus.nmnm.cz  

webové stránky školy: zus.nmnm.cz  

 

 

Prostorové vybavení školy 
 

ZUŠ má od roku 1997 dvě budovy. Hlavní budova se nachází na Vratislavově náměstí 

čp. 121, v místě první měšťanské školy v Novém Městě na Moravě. Vyučuje se tu od roku 

1954.  Dům je majetkem MěÚ. Zde je soustředěna většina hudebních tříd /celkem sedm/, 

učebna tanečního oboru, výtvarného oboru a ředitelna. Druhá budova na Monseově ulici je od 

1. 1. 2004 také majetkem MěÚ. Výuka v ní byla zahájena 1. ledna 1997. Zde jsou čtyři hudební 

třídy, učebna literárně dramatického oboru, jejíž prostor je členěn na dvě místnosti. Větší je 

upravena jako víceúčelový sál. Dále je v budově ateliér výtvarného oboru. 

Prostorové podmínky na hlavní budově ani na Monseově ulici nejsou plně vyhovující. 

Provizorní řešení pro učebnu bicích a zkušebnu pro soubory školy v budově č. 323 na Tyršově 

ulici je jen přechodné. Zřizovatel Město Nové Město na Moravě zakoupil pro ZUŠ budovu 

bývalé VZP a chystá celkovou rekonstrukci. V letošním školním roce se pracovalo na projektu 

a během letních prázdniny se projekt dokončil.   

  

 

Počet učeben: hudební obor  11 pro individuální výuku 

1 pro skupinovou výuku 

taneční obor  1 

výtvarný obor  1 

lit. dramatický obor  1 

zkušebna  1 

 

Další využitelné prostory:  koncertní sál 

      ředitelna 

      šatna pro žáky 

      sklad pro výtvarný obor 

 

 



 

 

Materiální vybavení a údržba školy: 

 
Ve školním roce 2016/2017 se pokračovalo s vybavením novými učebními pomůckami. 

V hudebním oboru se doplnil notový archív převážně pro sólový zpěv, zobcové flétny a 

dechový orchestr. Z bicích nástrojů se zakoupil buben Jalapeno, brazilský buben Meinl Timba 

a činel Ufip Light Crash. Z dechových nástrojů byla pořízena křídlovka, B tuba Amati Kraslice 

a s příspěvkem krajské dotace koncertní nástroj barytonsaxofon Yamaha YBS-32 E. Do 

kytarové třídy bylo pořízeno ukulele, basové kytary Sigma Guitars a Streamer Black HP – 

Warwick RC. Pro nazvučení nástrojů byly zakoupeny comba Combo Full House Tube Meister 

36, klávesové combo LUCAS Nano 300 a combo Gallien-Krueger MB 150S-112. Dále nový 

mikrofon vokální Audix OM2. Do hudební nauky byly pořízeny hrací roury Boomwhackers.  

Z IT techniky byly vysoutěženy prostřednictvím společného nákupu města a městských 

příspěvkových organizací tři počítače Oll in One Lenovo Aio, externí harddisky a záložní zdroj 

Eaton 5E 1500VA. 

Z nových spotřebičů se zakoupil vysavač Premium VD3. 

  

 
Soutěžní malba VO na téma Přadlena 

 

 

 

b/ Přehled učebních plánů 
 

Na škole se vyučuje podle učebních plánů schválených MŠMT ČR  

dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18418/95 a dále podle „Školního vzdělávacího programu“ 

vypracovaného dle „Rámcově vzdělávacího programu“. ŠVP je platný od 1. 9. 2014 a vyučují 

se podle něho předměty: PUV, PHV, PVV, PTV, PLDV, dále 1. až 6. roč. I. stupně a celý II. 

stupeň. 

 

Hudební obor: 

Učební plán: č. 2a, č. 2b, č. 3, č.5a, č. 6, č. 8, č. 9, č. 10 



 

 

ŠVP 

 

Literárně dramatický obor: 

vyučuje na 1. stupni podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT dne 30. června 

2004 pod č. j. 22 558/2004 – 22 s platností od 1. 9. 2004 – učební plán č. 2  

ŠVP 

 

Taneční obor: 

vyučuje v 1. stupni podle inovovaných dokumentů schválených pod č. j. 17 620/2003-22,    

uč. plán č.:2  

ŠVP 

 

Výtvarný obor: 

výuka probíhá podle inovovaných učebních dokumentů schválených pod č. j. 18 

455/2002 - 22, uč. plán č.  2  

ŠVP 

 

c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 
zaměstnanci ZUŠ Jana Štursy - školní rok 2016/2017 

 

 

 zadní řada zleva:  

Petr Reisinger, Lada Hubáčková Pokorná, Kateřina Šteidlová, Jana Kabrdová, Jan Lán, Miroslava 

Holá, Libor Orel, Hana Rejpalová, Lukáš Bartoš, Barbora Ryšánková, Věra Kropáčková, Libuše 

Dvořáková, Marta Urbanová, Miko Ladislav, Hana Chalupníková, Miloslav Mrlík 

 

 přední řada zleva:  

Petr Sobotka, Hana Jelínková, Lukáš Smrček, Martin Obr, Markéta Dvořáková, Vlastimil Bílý 

 



 

 

Pedagogičtí pracovníci 
 

Pedagogický sbor školy byl složen z 21ti vyučujících. Z toho 16ti v hudebním oboru (9 

mužů a 7 žen), dvě vyučující ve výtvarném oboru, dvě vyučující v literárně dramatickém oboru 

a jedna vyučující v tanečním oboru. Během roku odešla jedna učitelka na MD a byla nahrazena 

studentkou JAMU. 

Z 16 učitelů HO je 12 absolventů konzervatoří.  Šest z nich má navíc vysokoškolské 

vzdělání (FF MU, JAMU, PFUP Olomouc). Jeden učitel je absolventem PF s oborem Hv. 

Jednomu učiteli chybí odborná a pedagogická způsobilost a jednomu odborná kvalifikace.  Jsou 

to však výkonní umělci a kvalifikace jim byla uznána. 

Ve výtvarném oboru vyučovaly kvalifikované učitelky. Jedna z nich má vysokoškolské 

vzdělání (SŠUŘ Brno, MU ped. fakulta, mistr odb. výchovy um. předmětů) a druhá má také 

odpovídající kvalifikaci (PFUP v Olomouci učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ).  

V tanečním oboru je kvalifikovaná učitelka, studovala taneční konzervatoř J. Ježka.  

V literárně - dramatickém oboru vyučovala absolventka FF UP a JAMU obor dramatická 

výchova. Z rodičovské dovolené se vrátila kvalifikovaná učitelka, která má stejné vzdělání.  

 

Ostatní zaměstnanci 
 

Ve škole pracuje na plný úvazek ekonomka, která zároveň plní i funkci sekretářky a 

hospodářky. Na částečný úvazek jsou zaměstnány dvě uklízečky a školník. Jedna uklizečka 

odešla do starobního důchodu a na její místo nastoupila nová. 

 

 
Vystoupení v rámci celostátního projektu ZUŠ Open v HG 30. 6. 2017 

 

 

 

 

 



 

 

d/ Údaje o přijímacím řízení  

 

Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2016 bylo pro školní rok 2016/2017 

přijato 122 žáků: 

 

Přípravná umělecká výchova 8 

Hudební obor    54 

Taneční obor   8 

Výtvarný obor   37 

Literárně dramatický obor  9 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2016/2017 se konaly 25. května 2016 a dostavilo se 

k nim celkem 122 žáků, z toho bylo 14 zájemců o PUV (přípravnou uměleckou výchovu), 8 

zájemců o PHV (přípravnou hudební výchovu), 46 zájemců o hudební obor, 37 zájemců o 

výtvarný obor, 8 zájemců o taneční obor a 9 o literárně dramatický obor.  

 

 

 
VIII. Ples ZUŠ „Ples mudrců“ - moderátorky /17. 2. 2017 KD/ 

 

e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech: 

 

 

 

 

 

 prospěl  

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

Hudební obor 258 25 0 

Výtvarný obor 159 0 0 

Taneční obor 45 1 0 

Literárně dramatický obor 56 0 0 



 

 

 

 
Marek Peňáz s učitelkou Hanou Rejpalovou, druhé místo v celostátním kole soutěže 

MŠMT ve hře na klavír 23. 4. 2017 ZUŠ Taussigova Praha 

 

 

Absolventi za školní rok 2016/2017 

 
 HO VO TO LDO 

1. stupeň 22 20 6 0 

2. stupeň 12 0 1 1 

 

Všichni absolventi úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, nebo předložili své závěrečné 

práce a ukončili studium I. či II. stupně příslušného oboru.  

 

 

Hudební soubory 

 
Ve školním roce 2016/2017pracovalo na škole celkem 12 souborů. 9 souborů v oboru 

hudebním a 3 v literárně dramatickém. V souborech pracovalo celkem 161 žáků. 

  



 

 

 

Hudební soubory:    počet žáků vede 

 

Z-UŠáci - velký dechový orchestr ZUŠ   49  Lukáš Smrček a Ladislav Miko 

Arnie´s Harmony - akordeonový soubor 10  Martin Obr 

flétnový soubor  9  Jana Kabrdová  

klarinetový kvartet    4  Ladislav Miko 

POW – hudební skupina  6  Jan Lán  

kytarový soubor  16  Miloslav Mrlík 

houslový soubor  12   Eva Mošnerová 

Asaf  - soubor bicích nástrojů  11  Libor Orel 

komorní pěvecký sbor  17  Petr Sobotka 

 

Soubory LDO: 

soubor I. stupně   9  Lada Hubáčková Pokorná 

soubor I. stupně   7  Kateřina Šteidlová 

soubor I. a II. stupně   11   Kateřina Šteidlová 

  

  

K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo celkem 6 žáků: 

 

Konzervatoř Brno /hudební/     1 

JAMU Brno /muzikálové herectví/    1 

University Chichester /hudba a muzikálové herectví/ 1   

SSUD Brno, nová media     2 

SUPŠ Jihlava       1 

 

5 žáků bylo ke studiu přijato. 

 

 
Absolventi hudebního oboru 20. 4. 2017 v HG 



 

 

Účast v soutěžích 
 

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2016/2017 celostátní soutěž hudebního oboru a 

soutěžní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol. Naši žáci se zúčastnili 

v těchto disciplínách: 

 

Hudební obor 
Soutěž ZUŠ 

 

Školní kolo  17 soutěžících 

Okresní kolo  15 soutěžících 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ 

Hra na housle:  2. místo – Marie Mahlová, Šárka Blechová  

Hra na klavír:  1. místo – Michaela Harvánková, Martina Juračková, Marek Peňáz, 

        Magdalena Trödlerová – zvláštní ocenění za interpretaci J.S.Bacha 

   2. místo – Lukáš Chrást 

Hra na kytaru:  2. místo – Kateřina Malušková, Veronika Novotná, Kryštof Novotný  

Celostátní kolo soutěže ZUŠ 

Hra na klavír:   2. místo – Marek Peňáz 

 

Literárně dramatický obor 
Wolkrův Prostějov   

postup do celostátního kola přehlídky uměleckého přednesu: Veronika Blažková, Jan Poul  

Dětská scéna 2016   

Celostátní kolo přehlídky dětských recitátorů: Jan Prosecký, Daniela Rosecká 

 

Výtvarný obor 
Soutěž ZUŠ 

Krajské kolo soutěže ZUŠ soutěžní přehlídky výtvarného oboru – výtvarné projekty 

Projekt „Přadlena“: žáci 7 – 15 let Zlaté pásmo -  postup do celostátního kola soutěže 

 

Taneční obor 
Celostátní soutěž Naruby – Brno Divadlo na Orlí 

To pod vedením Hany Chalupníkové – účastnický list  

 

 
Miloslav Mrlík na koncertě učitelů 5. 4. 2017 HG 



 

 

 

f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
 

Klavírní metodika, interpretace a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ 

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/    Hana Rejpalová 

          Lukáš Bartoš 

 

Plzeňské klavírní kursy / ZUŠ B. Smetany/     Hana Rejpalová 

       

           

Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ a SUŠ 

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/ 

          Barbora Ryšánková 

       

Pěvecké semináře  - možnosti pedagogické praxe a všeobecný rozvoj učitele zpěvu na ZUŠ 

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/  

          Markéta Dvořáková 

 

Nové výukové metody  techniky hry na klávesový a knoflíkový akordeon 

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/ 

          Martin Obr 

 

Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu – lektor Jan Kvapil 

Potštátský houslový klíč - interaktivní vyučování HN, solmizace 

prof. Ivana Vostárková - hlasová výchova /Workshop Damu/  Jana Kabrdová 

 

Rafaela Drgáčová: Vyučování HN / NIVD Jihlava/    Petr Sobotka  

          Jana Kabrdová 

          Klaudie Jurmanová 

 

Dramatická výchova ve škole   /dílna dramatické výchovy Jičín /    

Celostátní setkání literárně dramatických oborů ZUŠ / Litvínov/   

Celostátní setkání pedagogů literárně dramatického oboru ZUŠ /Uherské Hradiště/   

         Kateřina Šteidlová 

         Lada Hubáčková Pokorná 

 

 

Celostátní setkání tanečních oborů ZUŠ  - Bystré    Hana Chalupníková 

 

Výtvarná dílna „Tvorba – tvořivost – hra“  - Olomouc   Hana Jelínková 

 

Valná hromada AZUŠ 

Celostátní setkání řídících pracovníků škol a škol. zařízení v sekci ZUŠ 

Zvyšování kompetence vedoucích pracovníků ZUŠ (grantový projekt)  

Úskalí a chvály /NIDV Jihlava       Eva Mošnerová 

  

Kolokvium ZUŠ        Eva Mošnerová 

          Petr Sobotka 

 

            



 

 

g/ Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2016/2017 nebyla na škole provedena inspekční kontrola. 

 

h/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Škola pokračovala devátým rokem v grantovém programu „Zvyšování kompetence 

vedoucích pracovníků ZUŠ“, který zprostředkoval Kraj Vysočina. Projekt podpořil evropský 

sociální fond a Evropská unie. Cílem projektu je zvýšení kompetence v oblasti řídící a 

personální politiky školy. V rámci projektu je realizováno komplexní vzdělávání po dobu dvou 

let v rozsahu 240 hod. a na něj navazující vzájemná výměna zkušeností formou workshopů a 

stáží. Partnery projektu jsou ZUŠ Havlíčkův Brod a ZUŠ Gustava Mahlera Humpolec. 

 

ch/ Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

 Škola podpořila a podílela se na organizaci osmého Novoměstského Slunohraní, což je 

letní dílna komorní hudby. Je určená především pro neprofesionální hudebníky (hráče na 

smyčcový nástroj), se zájmem o komorní hru. Novoměstské Slunohraní se konalo pod záštitou 

Nového Města na Moravě, pořadatelem bylo občanské sdružení Komorní hudba dnes o. s. 

Projekt podpořili také Horácká galerie v Novém Městě na Moravě. Dále se účastnila 1. ročníku 

celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ Open 2017“, pořádaného nadací 

Magdalény Kožené. 

Naše škola je zapojena v MAP v projektu evropských strukturálních a investičních fondů, 

které se realizují v našem mikroregionu Novoměstsko. 

 

 
Dechový orchestr ZUŠáci a mažoretky na slavnostech města Villefranche-de-Rouergue  

21. až 26. 6. 2017 Francie 



 

 

i/ Údaje o aktivitách školy 

 

1. Školní akce 

- interní koncerty   Monseova ul. (8x)  

- koncerty sólistů   HO aula gymnázia (2x) 

- adventní koncert  HO, LDO,VO evangelický kostel 

- vánoční koncert Z-UŠáci KD  

- ukázková hodina   PUV- pro rodiče (2x) 

- VIII. ples ZUŠ J. Štursy „Ples mudrců“ KD 

- Černobílé odpoledne  koncert klavírní třídy H. Rejpalové - HG 

- Barevné odpoledne  koncert varhaní třídy L. Bartoše - HG 

- třídní přehrávky  H. Rejpalová (2x), L. Smrček, J. Lán (1x)  

     L. Dvořáková (1x), M. Mrlík (1x), L. Bartoš (1x)  

     J. Kabrdová (2x) 

- absolventské koncerty   HO, LDO (2x) 

- koncert pedagogů školy  HG - duben 2016 

- výstava prací žáků VO  „Niky“ HM  

- poetický podvečer  LDO -  Kavárna 133, sál ZUŠ  

- Odpoledne s divadlem   přehlídka celoroční práce souborů LDO 

- Rytmy života III.  koncert Asaf - KD 

- koncert TO    „Noční souhvězdí ve víru tance“ KD  

- ZUŠ Open 2017-10-03  HG 

  

2. Víkendové akce 

- víkendová soustředění souborů LDO, TO, kytarová třída 

- vystoupení žáků LDO  přehlídka „Děti, výchova, divadlo“ – Brno DAMU 

- vystoupení žáků HO na koncertu v ZUŠ Milevsko 

      

      

3. Mimoškolní aktivity 

-  pro MÚ    vítání občánků - LDO, HO  

     „Literární klíček“ - soutěž v rámci Roku literátů 

               LDO 

     „ Každý svého zdraví strůjce“ – HO 

     Otvírání mlýnku - TO 

     Rozsvícení adventu  - HO 

     vystoupení žáků HO na slavnostech města  

     Nova Civitas 

     farmářské trhy – 2x Z-UŠáci 

     Den dětí – Z-UŠáci  

     Váza fest - POW      

- pro KÚ    Talent vysočina 

- pro MŠ a ZŠ   koncert - HO, LDO, TO v rámci Open ZUŠ 

     Mikuláš – rozdávání dárků - LDO 

- charitativní koncert Bystřice n/P vystoupení skupiny POW 

- ME Canicross   vystoupení Asaf 

- Mezinárodní den tance  vystoupení TO - Nedvědice 

- ples Polnička, Medin  vystoupení Asaf 

- nemocnice   výstava VO  

- HG    vernisáž – HO (5x) 

- HM    vernisáž - HO, LDO (1x) 

- Setkání rodáků Dlouhé  vystoupení Z-UŠáci 



 

 

- Sousedské posezení Nová ves  vystoupení Z-UŠáci 

- Noc kostelů – Krásné   vystoupení Arnie’s Harmony 

- Rozsochy   vystoupení Arnie’s Harmony    

- Zdislava    vánoční program – LDO 

     Zdišibál – LDO  

- klub Active Žďár n/S  vystoupení Asaf, POW, pěvecké oddělení (4x) 

- sdružení „Portimo“  benefiční akce LDO, VO 

- Street mix Žďár n/S  představení LDO 

- Talent vysočina   vystoupení při předávání cen – Žďár nad Sázavou  

      

     

 

 

4. Ostatní vzdělávací akce 

Zájezdy HO Národní divadlo v Brně – Čert a Káča 

   Slavnosti města Villefranche-de-Rouergue ve Francii – dechový orchestr 

   a mažoretky DDM 

Škola byla pořadatelem okresního kola dětských divadelních souborů a recitačních 

kolektivů, obvodního kola ZUŠ sólových recitátorů, okresního kola Wolkerova Prostějova. 

Dále pořádala okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír a 2. ročník přehlídky akordeonových 

souborů Kraje Vysočina. 

 

 

j/ Školné v roce 2016/ 2017 
 
PHV    1300,- Kč 

PVV    1350,- Kč 

PTV    1250,- Kč 

PLDO    1150,- Kč 

PUV      950,- Kč 

HO    1550,- Kč 

HO (1,5 h)   1800,- Kč 

HO ( dva nástroje)  2 100,- Kč 

VO    1350,- Kč 

TO    1250,- Kč 

LDO     1150,- Kč 

 

V roce 2016/2017 se naší škole podařilo získat pro několik žáků ze sociálně slabších 

rodin příspěvek na školné z nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových v celkové 

výši 18 000,- Kč. 

 



 

 

 
Vystoupení TO na slavnostech Nova Civitas 16. až 17. 6. 2017  
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