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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. 

Škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Vzdělávání směřuje 

k individuálnímu rozvoji jedince i ke skupinové tvorbě. U tanečního, výtvarného a literárně-

dramatického oboru je kladen důraz na kolektivní tvorbu v jednotlivých ročnících i napříč 

studijními skupinami. Díky změně financování ZUŠ se pokračuje v trendu rozšiřování nabídky 

kolektivní výuky a v celkovém zkvalitnění výuky (menší počty žáků ve skupinách – vyšší 

hodinová dotace). 

V posledním období vznikla v hudebním oboru nová studijní zaměření-Hra na 

violoncello a fagot. Vybavení školy napovídá, že jednou z cest je využívání moderní výpočetní 

audiovizuální techniky. V příštím školním roce bychom rádi nabídli žákům další studijní 

zaměření – multimediální tvorbu se zaměřením na tvorbu zvukovou. 
 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 20201/2022 navštěvovalo k 30. 9. 2021 školu 551 žáků, což je o 8 méně 

než v předešlém školním roce. Během poletí se už úbytek žáků způsobený vlivem pandemie 

téměř zastavil.  

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 2021/2022 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 byla škola zapojena. Učebna literárně dramatického oboru byla vybavena 

dataprojektorem a promítacím plátnem. V hudebním oboru se opět se doplnil archiv notové 

literatury, dokoupily se dvě speciální židle pro malé akordeonisty, kytaristy a cellisty a dále 

stolička ke klavíru. Také se dokoupily 4 ks činelů do třídy bicích, kvalitní tenorová flétna a do 

rozrůstající cellové třídy byl pořízen další nástroj. 

Co se týká údržby budovy, byly natřeny z části okenice, které nebyly při rekonstrukci 

ošetřené a bude se muset postupně v nátěru pokračovat u všech oken. Školu také čeká 

v příštím roce celková rekonstrukce střechy. Letos je ve fázi projektu. Investice je plánována 

na 5 mil. 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 

 

 

 
Učitelé ZUŠ Jana Štursy  

 

 

Pedagogičtí pracovníci 
 

Pedagogický sbor školy byl složen z 24 vyučujících. Došlo k výměně učitelek v LDO, 

z rodičovské dovolené se vrátila stávající kolegyně. 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 
 

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

částečný úvazek jsou zaměstnány dvě uklízečky a školník. 

 

 

 

 
 



 

 

 

d/ Údaje o přijímacím řízení  

 

Na základě talentových zkoušek konaných v květnu 2021 bylo pro školní rok 2021/2022 

přijato 121 žáků: 

 

Přípravná umělecká výchova 7 

Hudební obor    49 

Taneční obor   18 

Výtvarný obor   37 

Literárně dramatický obor  10 

 

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 se konaly 20. 5. 2021 a dostavilo se k nim 

celkem 124 uchazečů, z toho bylo 7 zájemců o PUV (přípravnou uměleckou výchovu), 15 

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

výtvarný obor, 18 zájemců o taneční obor a 10 o literárně dramatický obor.  

 

 
Průvod při příležitosti 70 výročí školy 

 

 

e/ Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 
Výsledky vzdělávání žáků v jednotlivých oborech: 

 

 

 

 

 

 

 prospěl  

s vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

Hudební obor 277 10 1 

Výtvarný obor 141 0 0 

Taneční obor 40 0 0 

Literárně dramatický obor 45 0 0 



 

 

 

 
Dětská scéna okresní kolo 

 

Absolventi za školní rok 2021/2022 

 
 HO VO TO LDO 

1. stupeň 28 26 4 3 

2. stupeň 7 8 0 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 2021/2022 pracovalo na škole celkem 13 souborů. 11 souborů v oboru 

hudebním a 2 v literárně dramatickém. V souborech pracovalo celkem 172 žáků. 

  

 

Hudební soubory:    počet žáků  

 

Z-UŠáci - velký dechový orchestr ZUŠ    64  

Arnie´s Harmony - akordeonový soubor 8 

Akordeonové duo  2 

Flétnový soubor  11 

Klarinetový kvartet  4   

Kytarový soubor    13 

Smyčcový soubor  14 

Smyčcové kvarteto  4 

Cellový duet  2    

Asaf  - soubor bicích nástrojů  8   

Komorní pěvecký sbor  29   



 

 

 

Soubory LDO: 

soubor I. stupně    5 

soubor I. a II. stupně    8      

  

  

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

 

Taneční konzervatoř Duncan Praha    1 

ČVUT Brno Fakulta stavební, obor architektura  1     

SUPŠ Jihlava       3 

SSUD Brno       2  

JAMU Brno       1 

 

8 žáků bylo přijato. 

 

 

 
Krajské kolo soutěže ZUŠ hra na bicí 

 

 

Účast v soutěžích 

 
MŠMT vyhlásilo pro školní rok 2021/2022 celostátní soutěž hudebního oboru a 

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

v těchto disciplínách: 

 

 

Hudební obor 
Soutěž ZUŠ 

 

Školní kolo  38 soutěžících 

Okresní kolo  dechy 31 soutěžících 

 



 

 

 

Krajské kolo  

Hra na dechové nástroje:  1. místo -  Petr Janů, Jindřich Havlíček, František Pohanka,    

       Ondřej Hes, Alena Pohlová 

2. místo – Lukáš Šípek, Daniel Malušek, Kateřina Kuchtová,   

      Jolana Pohlová, Lucie Vlčková   

Sólový zpěv:  2. místo – Marta Tučková  

   3. místo – Veronika Peňázová 

Hra na bicí:   1. místo – Lukáš Partyka, Vít Budík  

         Asaf /soubor/   

   2. místo – Vít Mokrejš  

   3. místo – Šimon Peňáz  

Celostátní kolo  

Hra na bicí:  2. místo – Vít Budík 

 

Taneční obor 
Soutěž ZUŠ 

 
Okresní kolo  9 soutěžících 

Krajské kolo  Zlaté pásmo 

Celostátní kolo Ocenění poroty – pamětní list 

 

 
 

Další soutěže: 

 
Dětská scéna 2022 Svitavy 

postup na národní přehlídku v recitaci– Tereza Oravcová, Antonín Drdla 

postup na národní divadelní přehlídku – představení She-bay a Růže pro Algernol 

 

JUNIOR Brno - Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů 

2. místo hra na fagot  - Lucie Laifrová, Gabriela Horváthová 

  

 
Z vystoupení tanečního oboru 

 



 

 

 

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: 

 

Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ  

/ akreditovaný vzdělávací program – Konzervatoř Brno 

Olomoucké víkendové školy hry na zobcovou flétnu – lektor Jan Kvapil 

Dramatická výchova ve škole - Jičín/ dílna dramatické výchovy/ 

Pedagogický seminář Škola tančí – kreativní učení v pohybu 

/Jan Bárta, Zdena Brungot Sviteková Žďár nad Sázavou/  

Tvorba-tvořivost-hra  

/Celostátní dílna estetické výchovy  Lenka Švandová, Josef Pekárek – Hlinsko/ 

Napětí mezi jednotlivcem a skupinou 

/HAMU Jean Christoph Paré/ 

 

Školení pro sborovnu 

Prevence syndromu vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci 

/akreditované školení INFRA online/      

             

Vedoucí pracovníci se vzdělávali: 

/Platné právní předpisy a jejich specifika v ZUŠ, Psychopati mezi námi/ 

Psychohygiena 

/Konkrétní nástroje a techniky jak relaxovat, jak se udržet v klidu, jak zmírnit stres, jak si 

udržet klidnou a pozitivní mysl/ 

Nové výzvy a změny v uměleckém vzdělávání ve 21. století 

/Bc. Jiří Stárek /                                                                                              

 

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 2021/2022 nebyla na škole provedena inspekční kontrola.  



 

 

 

h/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 
 

 
    Z tvorby výtvarného oboru 

 

 

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

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

projektu Šablony II. - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání. Dotace byla zaměřená na 

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

rozvojové aktivity ZUŠ a spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejnosti. Realizace dotace byla 

dokončena v únoru 2022.  

 

 

 

ch/ Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 
 

Škola se podílela organizačně i programově na akcích města –Nova Civitas, otvírání 

mlýnku, farmářské trhy. Žáci vystupovaly na vernisážích HM a HG. Velký dechový orchestr  

Z-UŠáci byl pozván na slavnosti obcí Nová Ves a Hlinné. Také zahajoval Zámeckou slavnost, 

kterou pořádalo město ve spolupráci s nemocnicí a HG.  

Škola se účastnila projektu nastudování a provedení opery W.A. Mozarta Bastien a 

Bastienka. Celkově se produkce zúčastnilo přes 30 převážně místních umělců z řad žáků i 

učitelů ZUŠ Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem a řada 

přizvaných profesionálů. 

Škola se účastnila VI. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol 

„Open ZUŠ“. Tentokrát byla akce věnována 70 narozeninám školy. V duchu výročí školy 

probíhaly během roku i další koncerty. 

O prázdninách se uskutečnilo tří denní soustředění smyčcové sekce Komořinka. Žáci 

akordeonové třídy se účastnili Letních interpretačních kurzů v Jičíně. V atriu školy jsme 



 

 

 

umožnili koncerty našim bývalým studentům (dnes absolventům HAMU, studentům 

konzervatoří) 

V rámci projektu propojení tanečního a literárně dramatického oboru vzniklo představení 

s názvem „Isadora, příběh tance". S tímto představením se 5.-7.8. 2022 účastnili festivalu 

dětského divadla v Makedonii The International Children Theatre Festival "BITOLINO. 

Měli jsme tak možnost poprvé reprezentovat taneční a literárně dramatický obor naší ZUŠ na 

divadelním festivalu pro děti v zahraničí. 

Škola podporuje a podílí se na organizaci Novoměstského Slunohraní, což je letní dílna 

komorní hudby, která se koná pod záštitou Nového Města na Moravě. Projekt podporuje také 

Horácká galerie. 

Již druhým rokem poskytujeme v dopoledních hodinách prostory alternativní soukromé 

škole „Spolu“  

 

  

 
The International Children Theatre Festival "BITOLINO 

 



 

 

 

i/ Údaje o aktivitách školy 
 

1. Školní akce 

- interní koncerty   sál Podpalubí (8x)  

- koncerty sólistů   HG (2x) 

- adventní koncert  HO, LDO,VO atrium ZUŠ 

- Tanečně literární večer  KD (pro MŠ,ZŠ a veřejnost) 

- Barevné odpoledne  koncert varhaní třídy L. Bartoše - HG 

- třídní přehrávky  H. Rejpalová (1x), M. Dvořáková (1x)  

     L. Dvořáková (1x), B. Ryšánková (1x),  

     L. Bartoš (2x), J. Zmeškalová (1x) 

J. Kabrdová (2x), V. Teocharisová (1)  

 M. Justová (1x) 

- Jarní dech   koncert  Z-UŠáci KD  

- absolventské koncerty   HO, LDO (3x) 

- koncert pedagogů školy  HG - duben 2022 

- kytarový koncert  sál Podpalubí (M. Mrlík) 

- koncert studentů Konzervatoř  

Pardubice       sál Podpalubí 

- výstava prací žáků VO  „Ve frontě“ HM  

- Festival Podiv    přehlídka celoroční práce souborů LDO 

- Rytmy života IV.  koncert Asaf - KD 

- koncert TO    „Špičky“ KD  

- ZUŠ Open 2022  průvod, atrium ZUŠ 

  

2. Víkendové akce 

- víkendová soustředění souborů LDO, TO 

      

      

3. Mimoškolní aktivity 

-  pro MÚ    Otvírání mlýnku - TO 

     vystoupení žáků HO na slavnostech města  

     Nova Civitas 

     farmářské trhy – 2x Z-UŠáci 

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

- pro NSS    vystoupení HO 

- Paprsky vysočiny  vystoupení  

- HG    vernisáž – HO (3x) 

- HM    vernisáž - HO, LDO (2x) 

- Sousedské posezení Nová Ves, Hlinné vystoupení Z-UŠáci 

      

      

     

 

4. Ostatní vzdělávací akce 

  

Zájezdy  TO   NDB  

TO, LDO The International Children Theatre Festival "BITOLINO"  

     Makedonie 

 

Škola byla pořadatelem krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje, divadelní 

přehlídky „Dětská scéna“ a okresního kola Wolkerova Prostějova.  

 



 

 

 

 
Nova Civitas 

 

j/ Školné v roce 2021/ 2022 
 
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 
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