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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 

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 2019/2020 navštěvovalo školu celkem 590 žáků, což je stejně jako v 

roce předcházejícím. Kapacita byla naplněna. 

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  

Bradyových 16,  

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 školního roku 2018/19 novou budovu. Plně vyhovuje všem požadavkům. Je 

tu dostatek místa pro všechny čtyři obory. Hudební obor má 12 tříd pro individuální výuku. 

Některé jsou trochu menší, než bychom si představovali, ale museli jsme respektovat dané 

možnosti. Třída pro hudební nauku je velikostí nadstandartní, a to i pro pohybové aktivity. Dále 

máme k dispozici zkušebnu pro soubory se zvukovou režií. Taneční obor má u sálu šatny a 

sprchy, součástí je kabinet a sklad na kostýmy. Literárně dramatický obor má k dispozici 

vlastní sál a jednu třídu na výuku. Dále šatny se sprchami a kabinet. Výtvarný obor je 

designově zajímavě umístěn v podkroví s dostatkem přirozeného světla. Součástí výtvarného 

oboru je ateliér, keramická dílna a grafická učebna včetně rozlehlého skladu a ve zvláštní 

místnosti s odvětráním je keramická pec. V přízemí je umístěn koncertní sál, jehož součástí je 

šatna a malý bar. Velikou výhodou je samostatný vchod do sálu, takže diváci nemusí procházet 

přes výukovou část školy a není tak narušen její průběh Sál je vybaven základní světelnou i 

zvukovou technikou a projekcí. Hlediště je s mírnou elevací, takže rodiče vidí výkony svých 

dětí velmi dobře. 

Budova se povedla i po akustické stránce, například atrium je toho skvělou ukázkou. 

Také neprůzvučnost mezi třídami je na dobré úrovni a učitelé se při výuce navzájem neruší. 

 

 

 

        Počet učeben: hudební obor   12 pro individuální výuku 

1 pro skupinovou výuku 

Orchestrální zkušebna + zvuková režie  

taneční obor   sál + 2 šatny se sprchami, sklad 

výtvarný obor   3 + šatna, sklad 

lit. dramatický obor   2 + 2 šatny se sprchami, kabinet 



 

 

Další využitelné prostory:  koncertní sál se zázemím 

      ředitelna 

kancelář 

sborovna 

      šatna pro žáky 

      sklad + zázemí pro školníka 

 

Materiální vybavení a údržba školy: 

 
Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v doplňování učebních pomůcek. Některé 

se pořizovaly z dotace Šablony II., do které se škola zapojila. Z výše uvedených to byla notová 

literatur, z větší části pro dechový orchestr (19 700,-Kč). Dále notové stojany (37 500,-Kč), 

žíněnka a trikoty pro taneční oddělení (14 500,-Kč), pochodový set bicích nástrojů. V rámci IT 

školení pro pedagogický sbor na hudební software Sibelius byly zakoupeno 10 licencí na verzi 

Sibelius Ultimate +. Pro výtvarný obor byl pořízen fotoaparát a software pro multimediální 

tvorbu (30 000,-Kč). 

Z IT vybavení bylo objednáno přes e-zakázky NMNM 5 počítačů, jejich dodání se ale 

z důvodu pandemie zpozdilo na srpen 2020. 

Co se týká údržby budovy, byla provedena oprava těsnění střešních oken nad atriem, kam 

zatékalo (téměř 40 000,- Kč). 

 

b/ Přehled učebních plánů 
 

Na škole se vyučuje podle „Školního vzdělávacího programu“ vypracovaného dle  

„Rámcově vzdělávacího programu“. ŠVP je platný od 1. 9. 2012 a vyučují se podle něho 

předměty: PUV, PHV, PVV, PTV, PLDV, dále všechny ročníky I. a II. stupně. 

 

 

c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 
zaměstnanci ZUŠ Jana Štursy - školní rok 2019/2020 



 

 

Pedagogičtí pracovníci 
 

Pedagogický sbor školy byl stejně jako loni složen z 22 vyučujících. Z toho 17 

v hudebním oboru (9 mužů a 8 žen), dvě vyučující ve výtvarném oboru, dvě vyučující v 

literárně dramatickém oboru a jedna vyučující v tanečním oboru. 20 učitelů je plně 

kvalifikovaných, dva mají kvalifikaci uznanou jako výkonní umělci.  

 

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. Uklízečkám byl 

úvazek zvýšen na 0,75 z důvodu větších prostorů.  

 

 

 
Setkání u klavíru s Miladou Petrovičovou /23. 10. 2019 sál Podpalubí/ 

 

d/ Údaje o přijímacím řízení  

 

Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2019 bylo pro školní rok 2019/2020 

přijato 88 žáků: 

 

Přípravná umělecká výchova 9 

Hudební obor    27 

Taneční obor   19 

Výtvarný obor   24 

Literárně dramatický obor  9 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2019/2020 se konaly 4. 6. 2019 a dostavilo se k nim 

celkem 147 žáků, z toho bylo 10 zájemců o PUV (přípravnou uměleckou výchovu), 9 zájemců 



 

 

o PHV (přípravnou hudební výchovu), 29 zájemců o hudební obor, 51 zájemců o výtvarný 

obor, 23 zájemců o taneční obor a 25 o literárně dramatický obor.  

 

 

 
XI. Ples ZUŠ „Kabaret“ /21.2.2020 KD/ 

 

 

 

 

 

e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech: 

 

 

 

 

 

 

 prospěl  

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

Hudební obor 276 3 0 

Výtvarný obor 143 0 0 

Taneční obor 47 0 0 

Literárně dramatický obor 52 1 0 



 

 

 
Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon v sále ZUŠ v Podpalubí /27.2.2020/ 

 

 

Absolventi za školní rok 2019/2020 

 
 HO VO TO LDO 

1. stupeň 19 20 3 8 

2. stupeň 12 0 1 2 

 

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 2019/2020 pracovalo na škole celkem 11 souborů. 8 souborů v oboru 

hudebním a 2 v literárně dramatickém. V souborech pracovalo celkem 151 žáků. 

  

 

Hudební soubory:    počet žáků  

 

Z-UŠáci - velký dechový orchestr ZUŠ    53   

Arnie´s Harmony - akordeonový soubor 14   

flétnový soubor  13    

klarinetový kvartet    4   

kytarový soubor    15   

smyčcový soubor  10    

Asaf  - soubor bicích nástrojů  11   

komorní pěvecký sbor  18   

 



 

 

Soubory LDO: 

soubor I. stupně    8 

soubor I. a II. stupně    5      

  

  

K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo celkem 8 žáků: 

 

Taneční konzervatoř Brno     1 

VUT Brno Fakulta stavební, obor architektura  2     

SUPŠ Jihlava       3 

SUŠ Brno       2 

 

8 žáků bylo přijato. 

 

 

 

 
Adventní koncert v evangelickém kostele /4.12.2019/ 

 

 

 

Účast v soutěžích 
 

MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2019/2020 celostátní soutěž a soutěžní přehlídky 

hudebního, literárně dramatického a výtvarného oboru základních uměleckých škol. Naši žáci 

se na účast v soutěžích připravovali, ale konala se jen školní a okresní kola. Další pokračování 

soutěže bylo z důvodu koronavirové epidemie na jaře 2020 zrušeno. 

  



 

 

 
Tanečně literární večer – Ronja /30. 1. 20120 KD/ 

 

 

 

f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
 

Někteří učitelé se nad rámec školy věnují metodice výuky (metodické semináře v rámci 

soutěžních přehlídek, účast v porotách, tvorba vzdělávacích programů) a pracují v krajských a 

národních uměleckých radách. 

 

V rámci DVPP se učitelé vzdělávali: 

 

Brána jazyků otevřená-anglický jazyk 

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

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/ 

Jak nevyhořet / školení pro sborovnu/ 

Dramatická výchova ve škole-Možnosti práce v předmětu dramatická výchova 

/ Jičín-dílna dramatické výchovy/ 

Objevujeme tancem aneb letní škola 2020 – Konzervatoř Duncan centre 

Kreativní přístup k výuce hry na bicí soupravu 

/akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/ 

Tvorba – tvořivost – hra 

/celostátní dílna estetické výchovy/ 

Multimediální tvorba v rámci výtvarného oboru ZUŠ 

/ akreditovaný vzdělávací program-Plzeň/ 

Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu 

/školení pro sborovnu/ 

Metodika smyčcových nástrojů a doplňující předměty pro učitele ZUŠ  

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/ 



 

 

Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu – lektor Jan Kvapil 

Sdílení zkušeností s pedagogem z jiné ZUŠ-Mgr. Klokočníková ze ZUŠ Pardubice 

 

Vedoucí pracovníci se vzdělávali: 

Valná hromada AZUŠ 

/ Kvalita v základním uměleckém vzdělávání/ 

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

/Syndrom vyhoření, aktuální problematika vzdělávání v ZUŠ/ 

 

Z projektu Šablony II. jsme podporovali tyto aktivity: 

- tandemová výuka v ZUŠ 

- zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ 

- projektový den ve škole 

- projektový den mimo školu 

- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím 

vzájemných návštěv 

- komunitně osvětová setkávání 

- nové metody ve výuce v ZUŠ 

- zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ 

 

Dále na naší škole v rámci projektu Šablony II. probíhaly jazykové kurzy anglického jazyka 

pro pedagogy na dvou úrovních začátečníci a pokročilí  

 

    

 

g/ Údaje o výsledcích inspekce 

 
Ve školním roce 2019/2020 nebyla na škole provedena inspekční kontrola.  

 

 

 

h/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

Naše škola je zapojena v MAP, což je projekt evropských strukturálních a investičních 

fondů, které se realizují v našem mikroregionu Novoměstsko. Dále je zapojena do dotačního 

projektu Šablony II. - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Tato dotace je zaměřená 

na personální podporu zaměstnanců, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ, 

rozvojové aktivity ZUŠ a spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejnosti.  

 

 

 

ch/ Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Na veřejnosti se škola prezentuje velmi dobře. Mimo svých pravidelných vystoupení se 

podílí organizačně i programově na mnoha akcích města. Zapojuje se také do různých 

společných projektů.  

Škola se měla účastnit 4. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol 

„ZUŠ Open 2020“, pořádaného nadací Magdalény Kožené, ale z důvodu koronavirové 

epidemie byla většina akcí zrušena. 



 

 

 

 
Řemeslná výstava VO ZUŠ /červen až srpen HM/ 

 

 

 

i/ Údaje o aktivitách školy 

 

1. Školní akce 

 

- interní koncerty   Podpalubí (4x)  

- koncerty sólistů   HG (1x) 

- adventní koncert  HO, LDO, VO evangelický kostel 

- Vánoční dech   Z-UŠáci KD  

- XI. ples ZUŠ J. Štursy  „Kabaret“ KD 

- Tanečně literární večer  „Ronja“ KD 

- třídní přehrávky  H. Rejpalová, B. Ryšánková, L. Bartoš,  

J. Kabrdová 

- koncert konzervatoristů HG 

- výstava prací žáků VO  „Řemesla“ HM  

 

2. Víkendové akce 

- víkendová soustředění souborů LDO, TO, HO 

      

      

3. Mimoškolní aktivity 

- pro MÚ    vítání občánků - LDO, HO 

     slavnostní odhalení ul. Bradyových 

- pro MŠ a ZŠ   Tanečně literární vystoupení „Ronja" 



 

 

     Mikuláš – rozdávání dárků – LDO 

     Vystoupení Asaf  - výročí I. ZŠ 

- Spolubál   vystoupení TO 

- ples SPŠ  

Moreau Agry    vystoupení Asaf 

- HG    vernisáž - HO (3x) 

- HM    vernisáž - HO, LDO (1x) 

- Nemocnice LDN  vernisáž  

vánoční program HO 

- Adventní jarmark  vystoupení flétnového souboru    

- Zdislava    Zdišibál – LDO 

- Pamatuj    vzpomínková akce Osvětim HO, LDO  

- Noc kostelů NMNM  HO 

 

4. Ostatní vzdělávací akce 

 Workshop TO Inspirace - Jakub Zeman, Eliška Benešová 

 Workshop LDO 

    

Škola byla pořadatelem okresního kola dětských divadelních souborů a recitačních 

kolektivů, obvodního kola přehlídky ZUŠ sólových recitátorů. Dále pořádala okresní kolo 

soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje.  

Vzhledem k uzavření škol k 16.3. 2020 z důvodu koronavirové epidemie byly všechny 

další plánované akce do konce školního roku zrušeny. 

 

 

 

 

j/ Školné v roce 2019/ 2020 
 
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 2019/2020 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 3 000,- Kč. 

 

 

 

          



 

 

 
Setkání s bývalými kolegy 24. 6. 2020 
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