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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
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. 

Pro školu je charakteristická bohatá veřejná kulturní aktivita. Ve všech oborech je kladen důraz
na  spolupráci  a  skupinovou  tvorbu.  Žáci  se  mohou  zapojit  do  řady  hudebních  těles,  tanečních  či
divadelních souborů

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo k 30. 9. 2020 školu 559 žáků, což je o 31 méně
než v předešlém školním roce. Vlivem pandemie Covid -19 se v pololetí počet snížil o dalších
20 žáků. 

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 2020/2021 jsme pokračovali  v doplňování  učebních pomůcek.  Velká
většina se opět pořídila v rámci projektu Šablony II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283, do
které je škola zapojena. Z výše uvedených to byla notová literatura, z větší části pro dechový
orchestr  a  bicí  nástroje.  Z  vybavení  piano  Korg  C1  Air-BR,  kytarový  pedálový  adapter,
tamburíny.  Pro potřeby distanční  výuky se pořizovaly  webové kamery.  V rámci  sjednocení
komunikace  během  distanční  výuky  byla  pořízena  licence  pro  ZUŠ  na  Office  365,  jejíž
komunikační platforma Teams byla hojně využívaná. 

Z IT vybavení byly objednány přes e-zakázky NMNM 2 počítače a Mac Mini M1 pro
potřeby nahrávacího studia a pro urychlení počítačů se vyměnilo 7 SATA disků za SSD disky.
Jejich dodání se ale z důvodu pandemie zpozdilo na červen 2021.

Co  se  týká  údržby  budovy,  byla  provedena  další  oprava  těsnění  střešních  oken  nad
atriem,  kam  zatékalo  (téměř  40 000,-  Kč)  Došlo  také  k  výměně  oken  v jedné  z  učeben
hudebního  oboru,  která  byla  zkřivena  a  nedoléhala  (35 000,-  Kč).  Taktéž  byla  provedena
údržba a seřízení kování u všech oken budovy. (10 000,- Kč).  Dále byly vyměněny nefunkční
baterie v EPZ systému.

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 2020/2021

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogický sbor školy byl složen z 24 vyučujících.  Nově byla přijata na částečný
úvazek učitelka hry na klavír,  která  zajišťuje  také korepetici  v TO. Ta nám dosud zcela
chyběla.  Došlo k výměně učitelek v LDO (zástup za RD). Na základě výběrového řízení
jsme přijali novou, plně kvalifikovanou náhradu. V hudebním oboru vyučovalo 18 učitelů (9
mužů a 9 žen), dvě vyučující  ve výtvarném oboru, tři  vyučující  v literárně dramatickém
oboru a jedna vyučující  v tanečním oboru.  22 učitelů  je plně kvalifikovaných,  dva mají
kvalifikaci uznanou jako výkonní umělci. 

Ostatní zaměstnanci

V tomto školním roce odešla po 25 letech do důchodu ekonomka, která zároveň plnila
funkci sekretářky a hospodářky. Na základě  výběrového řízení,  do kterého se přihlásilo  16
adeptek, byla přijata od 1. 1. 2021 ekonomka nová. Je kvalifikovaná, v příspěvkové organizaci
praxi nemá, ale velmi rychle se zaučila a funkci vykonává dobře.  Na částečný úvazek jsou
zaměstnány dvě uklízečky a školník. U uklízeček došlo také k výměně jedné z nich z důvodu
odchodu do důchodu.  I  za  ní  se  nám podařilo  ve  výběrovém řízení  najít  dobrou náhradu.
Nastoupila 15. 1. 2021. 



nahrávací technika během distanční výuky v klavírní třídě

d/ Údaje o přijímacím řízení 

Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2020 bylo pro školní rok 2020/2021
přijato 95 žáků:

Přípravná umělecká výchova 14
Hudební obor 39
Taneční obor 9
Výtvarný obor 23
Literárně dramatický obor 10

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 se konaly 20. 5. 2020 a dostavilo se k nim
celkem 102 uchazečů, z toho bylo 14 zájemců o PUV (přípravnou uměleckou výchovu), 13
zájemců o PHV (přípravnou hudební  výchovu),  32 zájemců o hudební obor,  24 zájemců o
výtvarný obor, 9 zájemců o taneční obor a 10 o literárně dramatický obor. 



metodické pomůcky distanční výuky v kytarové třídě

e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech:

prospěl 
s vyznamenáním

prospěl neprospěl

Hudební obor 261 5 1
Výtvarný obor 125 0 0
Taneční obor 34 0 0
Literárně dramatický obor 44 0 0



distanční tvoření našich nejmladších žáků z přípravné umělecké výchovy

Absolventi za školní rok 2020/2021

HO VO TO LDO
1. stupeň 19 9 3 4
2. stupeň 10 3 4 0

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 2020/2021 pracovalo na škole celkem 13 souborů. 11 souborů v oboru 
hudebním a 2 v literárně dramatickém. V souborech pracovalo celkem 158 žáků.

Hudební soubory: počet žáků

Z-UŠáci - velký dechový orchestr ZUŠ  53
Arnie´s Harmony - akordeonový soubor 11
Akordeonové duo 2
Akordeonový duet 2
Flétnový soubor 10
Flétnový duet 2  
Klarinetový kvartet 4
Kytarový soubor 13
Kytarové trio 3
Smyčcový soubor 12
Cellový duet 2  



Asaf  - soubor bicích nástrojů 9
Komorní pěvecký sbor 25

Soubory LDO:
soubor I. stupně 3
soubor I. a II. stupně 7  

K talentovým zkouškám na střední a vysoké školy se připravovalo celkem 7 žáků:

Taneční konzervatoř Duncan Praha 1
VUT Brno Fakulta stavební, obor architektura 1
SUPŠ Jihlava 4 
JAMU Brno 1

6 žáků bylo přijato.

Divadelní tour de Kafé 123 - vystoupení tanečního oboru

Účast v soutěžích

MŠMT pro  školní  rok 2020/2021 nevyhlásilo  vzhledem k situaci  pandemie  Covid-19
celostátní soutěž a soutěžní přehlídky základních uměleckých škol. 

Další soutěže:

Mladá scéna 2021
Soubor Plná plínka – účast v celonárodním kole s inscenací Bílá nemoc

JUNIOR Brno - Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů
Lucie Laifrová – 3. místo hra na fagot 



 

výstava výtvarného oboru atrium školy

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:

Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu (II. část) - HO
Jal neplýtvat energií a uspět v práci (NPI ČR)
Sdílení zkušeností s pedagogy v ZUŠ Pardubice
Zapojení odborníka z praxe do výuky (HO, TO, VO)
Hra na melodické bicí nástroje 
/akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno/
Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu – lektor Jan Kvapil 
Letní interpretační kursy Holice (akordeon)
Dramatická výchova ve škole - Jičín/ dílna dramatické výchovy/
Čtenářské dílny - webinář LDO
Seminář pro pedagogy taneční výchovy-Objevujeme tancem



Školení pro sborovnu
/Konzervatoř Duncan centre Praha/  
Vyjednávání v problematických situacích 
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů ZUŠ (akreditovaná školení INFRA webinář)
Aplikace Teams (webinář)
Kurz angličtiny (NIDV)

Vedoucí pracovníci se vzdělávali:
Celostátní setkání řídících pracovníků škol a škol. zařízení v sekci ZUŠ
/Odměňování pracovníků v ZUŠ,
Osobnostní rozvoj ředitele ZUŠ v oblasti profesní image
Vztah ředitel školy x zřizovatel
Hodnocení zaměstnanců, hodnotící pohovor/

Z projektu Šablony II. jsme druhým rokem 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 2020/2021 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. 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. Z důvodu omezení během
pandemie jsme zažádali o půlroční prodloužení realizace tohoto programu do 28.2.2022. Žádost
nám byla schválena.



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. Bohužel z důvodu pandemie Covid – 19 se téměř žádné akce nekonaly. 

Škola se měla účastnit 5. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol
„ZUŠ  Open  2021“,  pořádaného  nadací  Magdalény  Kožené,  ale  z důvodu  koronavirové
epidemie byla i tato akce zrušena.

absolventský koncert 16.6.2021 sál Podpalubí

i/ Údaje o aktivitách školy

Z důvodu epidemických opatření byly v loňském školním roce všechny kulturní i další
aktivity  zastaveny.  Epidemická  situace  tedy  nedovolovala  naší  škole  prezentovat  se  na
veřejnosti. V červnu, kdy se školy zase naplno otevřely, jsme žáky motivovali k práci hlavně
na interních akcích školy. Třídní přehrávky, představení LDO. V menší míře se uskutečnil i
absolventský koncert HO. Někteří si vstoupení natočili a sdíleli přes média. Žáci TO a LDO
při  částečném  rozvolnění  stihli  uspořádat  Divadelní  tour  de Kafé  123,  výtvarníci
nainstalovali  výstavu  v Atriu  ZUŠ  s názvem  Mona  Lisa  a  stihli  připravit  i  pravidelnou
prezentaci v prostorách MÚ. O prázdninách se uskutečnilo tří denní soustředění smyčcové
sekce  Komořinka.  Žáci  akordeonové  třídy  se  účastnili  se  svým  pedagogem  Letní
interpretačních  kurzů  v Holicích.  V atriu  školy  jsme  umožnili  bývalému  studentu  (dnes
absolventu  HAMU)  varhanní  koncert.   Začátkem  července  proběhlo  ve  zkrácené  verzi
Novoměstské Slunohraní, na kterém ZUŠ pravidelně spolupracuje. Plánované představení
opery  Bastien  a  Bastienka  W.  A.  Mozarta,  na  jejichž  přípravě  škola  spolupracuje,  se
přesunulo na podzimní období.



j/ Školné v roce 2020/ 2021

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

absolventský koncert 16.6.2021 sál Podpalubí
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