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I. Základní údaje o škole: 

Název: Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929 

Sídlo: Moskevská 2929, 272 04  Kladno 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Způsob hospodaření: zpracovává soukromá firma 

IČO: 67363733 

IZO: 108002454/1 

Telefon: 312 261 055, 721 522 043 

e-mail: zus2.kladno@volny.cz 

WWW: www.zus2kladno.cz 

Datová schránka binqjxv 

mailto:zus2.kladno@volny.cz
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Zřizovatel: KÚ Středočeského kraje 

Zřizovací listina: 
č.j. OŠMS/1076/2001, ze dne 18. června 2001 s platností od 

1. dubna 2001  

Druh školy: Základní umělecká škola 

Právní subjektivita od: 1. 1. 1998 

Datum zařazení do sítě: s  účinností od 1. září 1992 

V rejstříku škol od: 1. 8. 1992 

Místa poskyt. vzdělání: Moskevská 2929, 272 04  Kladno 

Změny zařazení do rejstříku škol 1. 2. 2007 

Jméno ředitele školy: 

Zdeněk Náprstek, tel 606 186 044, e-mail – 

znaprstek@volny.cz, jmenován 15. 12. 2006, konkurs 

4. 11. 2006 

Jméno zástupce ředitele:   
Martin Náprstek, tel. 602 179 360, email – 

martin.naprstek@seznam.cz 

Kapacita školy dle zařazení: 350 žáků 

 

 

II. Charakteristika školy: 

     ZUŠ má v souladu se zřizovací listinou tento předmět činnosti: 

     hlavní předmět činnosti: vzdělávací a výchovná činnost v oblasti základního uměleckého 

     vzdělávání v jediném a to -  hudebním oboru. 

     Poskytuje služby v oblasti kultury a vzdělávání a pořádá kulturní akce.  

 

Kapacita 

školy 

Kapacita oboru vzdělání Skutečný 

počet 

žáků 

celkem1 

Počet žáků v oboru vzdělání1 

hudební taneční výtvarný 
literárně 

dramat. 
hudební taneční výtvarný 

literárně 

dramat. 

350 350 0 0 0 350 350 0 0 0 

 

a)  Základní umělecká škola poskytuje vzdělání v hudebně-uměleckém oboru a připravuje žáky 

pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření 

a v konzervatoři, připravuje také žáky pro studium na vysokých školách s uměleckým 

zaměřením. 

b)  Základní umělecká škola zřizuje oddělení hudební 

c)  Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních a středních 

škol. Může též organizovat studium pro děti mateřských škol a pro dospělé. 

d)  Organizace studia v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 

pozdějších úprav a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

e)  Základní umělecká škola organizuje v rámci hospodářské činnosti kurzy zájmové umělecké 

činnosti pro předškolní a školní mládež i kurzy pro dospělé. Účastníci uvedených kurzů 

nemají nárok na státní dotace a rovněž nemají nárok na státem uznávané vysvědčení. 

Účastníkům kurzů bude vydáváno potvrzení o absolvování jednotlivých kurzů. Základní 

umělecká škola Kladno, Moskevská 2929   organizuje kurzy zájmové umělecké činnosti na 

základě zřizovací listiny.  

f)  Škola organizuje interní a veřejná žákovská vystoupení, učitelské koncerty, hudební pořady      

      pro základní školy a MŠ, spolupracuje na kulturních pořadech města Kladna.  

      Žáci se zúčastňují soutěží ZUŠ vyhlášených ministerstvem školství.  

mailto:znaprstek@volny.cz


  3 

g)  ZUŠ je umístěna v prostorách ZŠ, Moskevská 2929, Kladno, která má rozšířenou hudební 

     výchovu a obě školy v tomto směru úzce spolupracují. 

h)  Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni 

     pedagogičtí pracovníci školy ve stálém pracovním poměru. Jednotlivé nástrojové sekce řídí 

     předsedové předmětových komisí.  

ch)  Škola je zastoupena v Asociaci ZUŠ ČR 
 

 

 

III. Umělecké obory vzdělávání a údaje o žácích v nich 

 

 

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

Kód a název oboru 
Počet žáků  

v základním studiu v rozšířeném studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 12 0 

Hudební obor – individuální výuka 250 0 

Hudební obor – skupinová výuka 16 0 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Celkem  278 0 

 

 

 

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

Kód a název oboru 

 Počet žáků  

 v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 

Přípravné studium (1. a 2. roč.)  1 0 

Hudební obor – individuální výuka  46 0 

Hudební obor – skupinová výuka  0 0 

Hudební obor – kolektivní výuka  0 0 

Celkem   46 0 

 

 

 

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

Kód a název oboru 
Počet dospělých 

 - celkem  

z toho žáci denního 

studia ze SŠ, VOŠ  

a konzervatoří 

Hudební obor – individuální výuka 9 9 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 0 

Celkem  9 9 

 

 Do ZUŠ docházeli celkem 2 cizí státní příslušníci. 
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                     Počty žáků pro S 24-01 - 30.9.2020 
 

Kód Název Celkem Přípr. 1.st. 2.st. Rozš. SŠ... Dosp. 

1101 Hra na klavír 76 4 61 11 0 0 3 

1102 Hra na el. kláves. nástroje 36 1 31 4 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 8 0 7 1 0 0 0 

1104 Varhany (chrámové) 3 0 0 3 0 0 1 

1201 Hra na housle 8 1 5 2 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 4 0 4 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 71 1 62 8 0 0 0 

1208 El. kytara 3 0 3 0 0 0 0 

1301 Hra na zobcovou flétnu 27 2 24 1 0 0 0 

1302 Hra na flétnu (kromě zob.) 5 0 4 1 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 6 0 5 1 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 8 0 6 2 0 0 1 

1307 Hra na trubku 4 0 4 0 0 0 0 

1401 Hra na bicí nástroje 11 0 10 1 0 0 1 

1603 Sólový zpěv 54 3 40 11 0 0 3 

SUM Celkem: 324 12 266 46 0 0 9 

 

 

 

Formy studia  

Výuka podle Školního vzdělávacího programu pro ZUŠ: 

Školní vzdělávací program pro ZUŠ Kladno, Moskevská je zveřejněn na www.zus2kladno.cz . 

Už ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka podle tohoto vzdělávacího programu už ve všech 

ročnících I. a II. stupně. 

Tím bylo dokončeno zavádění ŠVP pro ZUŠ Kladno, Moskevská do praxe. 

Kompletní školní vzdělávací program byl dopracován 1. května 2011 a s jednoročním 

předstihem byla od 1. září 2011 podle tohoto vzdělávacího programu zahájena výuka v naší ZUŠ. 

K 1.9.2016 vešla v platnost 5. aktualizace ŠVP ZUŠ. Týkala se především úprav v učebních 

osnovách pro předmět „Hudební nauka„.  

 

    Žáci mohou být ve výjimečných případech osvobozeni z docházky HN. Na základě písemné 

žádosti rodičů a po schválení ředitele školy navštěvují stanovené konzultační hodiny.  

    Komorní hry dané učebními plány pro dané obory se dařily plnit a vznikaly také komorní 

soubory různých seskupení k aktuálním akcím, které jsou zmíněny v přehledu školní  

a mimoškolní aktivity. 
 

     Ředitel školy na základě návrhu přijímací komise rozhoduje o přijetí a zařazení uchazeče do 

jednotlivých oddělení a ročníků hudebního oboru školy. 
 

 

 

http://www.zus2kladno.cz/
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 Přípravné studium 

Má nejvíce dva ročníky a je určeno převážně pro žáky prvního stupně základní školy. Mohou zde 

být zařazeny nadané děti předškolního věku i děti starší 14 let. Přípravné studium je realizováno 

v oboru hudebním. 

 

 

 Základní studium 

Člení se na první a druhý stupeň. Počet ročníků je určen učebními plány, které schválilo MŠMT 

ČR dne 26. června  1995 pod č. j.: 18.418/95 s účinností od  1. září  1995. První a druhý stupeň 

studia se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského 

vystoupení. 

 

 Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin  (rozšířené studium) 

Organizace a průběh jsou stanoveny vyhláškou  č. 71/2005 Sb., § 1  odstavec 5. 

Délka studia je určena učebními plány MŠMT ČR č.j.: 18.418/95 HO. 

 

 Studium pro dospělé  

Organizace a průběh jsou stanoveny vyhláškou  č. 71/2005/91 Sb., § 1  odstavec 6. 

Délka studia je určena učebními plány  MŠMT ČR č.j.: 18.418/95. ect. + nové 

 

 Hodnocení a klasifikace  

Žák je v základní umělecké škole v jednotlivých předmětech klasifikován čtyřmi stupni: 

 výborný, chvalitebný, uspokojivý, neuspokojivý 

Na konci prvního a druhého pololetí je žák celkově hodnocen těmito stupni: 

 prospěl s vyznamenáním, prospěl, neprospěl. 

 

 

IV. Přijímání uchazečů ke vzdělávání: 

 

K 30. 6. 2021 se dostavilo k přijímacím zkouškám celkem 80 dětí. 

Dalších 8 žáků bylo přihlášeno dodatečně. 

Přijato bylo všech 88 nových žáků pro školní rok 2021/2022. 

Všech 88 žáků bylo přijato do individuální výuky.  
   

 

 

V. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání: 

 Postupové zkoušky vykonali úspěšně všichni žáci. Počet žáků, kteří ukončili studium v ZUŠ 

bylo celkem 84. 

 Počet žáků, kterým byla ukončena docházka do ZUŠ v průběhu školního roku bylo celkem 

25. Nejčastějším důvodem byl žáky uveden nedostatek času ke studiu či ztráta zájmu. 

 V průběhu školního roku 2020/2021 přistoupilo 12 nových žáků. 

 Na SŠ nebo VŠ pedagogicko-uměleckého zaměření se v tomto školním roce hlásila jedna 

žákyně. 
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VI. Údaje o pracovnících školy: 

 

I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2021) 

Počet pracovníků 
Počet oduč. hodin 

na přepočtený počet 

pedagog. prac. 

celkem 

fyzický/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– způsobilost 

pedagog. a odborná  

28/18,6957 2/1 26/17,6957 25 23 
1Ve smyslu §10 odst. 1 a 2 Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2021) 

Počet pedag. 

pracovníků 
do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 

Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 3 4 6 4 9 7 50,88 

z toho žen 1 1 6 2 6 5 53,44 

 

 II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2021 

Počet učitelů 

VŠ uměleckého zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. zam. Konzervatoř  

– 6letá 

Konzervatoř 

 – 4letá 
Jiná VŠ 

Jiná VOŠ  

nebo SŠ magisterské 

stud. 

bakalářské 

stud. 

magisterské 

stud. 

bakalářské 

stud. 

0 0 4 1 21 0 0 0 

 

 Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí 

pedagogické pracovníky:  

- ředitele:  F1 – ukončeno v roce 2007 

- statutárního zástupce:  -- 

 
Počet učitelů s praxí 

do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

4 2 5 5 10 

 

Celkem 6 učitelů jsou aktivními orchestrálními hráči a či členy hudebních skupin.   

Personální změny ve školním roce nenastaly. 

1.   Učitelku Mgr. Lenku Žákovou zastupovala po dobu její rodičovské dovolené nadále 

učitelka Marie Filková.   

 

 

 

 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 

pracovníků: 

 

Specializované kurzy a semináře 

M. Náprstek 

Z. Náprstek 

I. Tatar 

2. – 3.6.2021 

Seminář k vnitřní finanční kontrole 

On-line seminář, lektor - Mgr. Miloslav Kvapil 

zprostředkovatel -  KÚ Stč. kraj 
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L. Halamíková, DiS. 

 

2. - 12.7.2021 

Mezinárodní letní klavírní kurzy Pražské konzervatoře 2021 

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1  

Lektoři - MgA. Ivo Kahánek, Ph.D., doc. 

               MgA. Martin Kasík, Ph.D. 

               MgA. Milan Langer 

               MgA. Michal Rezek, Ph.D. 

 
                 

 

                                                                                                                                          

 

Učitelé klavírního odd., dechového odd. a odd. smyčcových nástrojů jsou povinni plnit DVPP 

účastí na příležitostných  seminářích a  kurzech  pořádaných  pro  ZUŠ ve Středoč. kraji a 

pražských ZUŠ, zúčastňovat se interních koncertů a soutěží, pořádaných v tomto školním 

roce.  

Ve 1. pololetí školního roku 2020/2021 v souvislosti s probíhající 1 vlnou pandemie Covid 19 

nebylo možné se žádných seminářů a odborných kurzů zúčastnit. 
 

 

 

VIII. Výsledky a prezentace školy na veřejnosti:  

 Účast žáků školy v uměleckých soutěžích  

v souvislosti s probíhající pandemií Covid 19 byly zrušeny veškeré soutěže. 

 

 Interní a veřejné koncerty školy 

 Žáci školy účinkovali ve školním roce 2020/2021 na 3 koncertech a uskutečnili celkem 35 

jednotlivých uměleckých výstupů. 

 

Datum Název akce Počet jednotlivých výstupů 

6. 9. 2020 Kladno žije v ulicích 14 

13. 6. 2021 Kladenské dvorky 16 

19. 6. 2021 Gaudium - vystoupení 5 

 Celkem  35 

 

Od 10. května do 1. června 2021 proběhlo také natáčení jednotlivých absolventských vystoupení 

v hudebním sále ZUŠ. Všechny audio-vizuální nahrávky celkem 34 absolventů za školní roky 

2019/2020 a 2020/2021 byly zpracovány a archivovány. Absolventům byla poskytnuta jejich 

vystoupení na DVD a budou k nahlédnutí na www.zus2kladno.cz. 
 

Počet akcí 

Několikadenní – 1 akce / zdarma Několikadenní – 1 akce / 2500,-Kč 

Jednodenní – 0 akcí / zdarma Jednodenní – 0 akcí / 0,-Kč 

www.zus2kladno.cz
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IX. Programy a projekty: 

 

Programy: 

Nadále jsou zpracovávány a využívány nové materiály pro systematickou výuku žáků na 

interaktivní tabuli, která je k dispozici hlavně pro výuku v předmětu „Hudební nauka“. 

V předmětu „Hry na EKN“ se výuka hudebního software týká programů pro zpracování hudby a 

notačních programů např. „Capella 2002“,„Capella 7“, „Acid Pro 5“ a „Sibelius 7“. 

Několik učitelů zvládá zpracování digitálního videa v SW Adobe Premiere Creative Cloud 2021 

za účelem prezentace školních koncertů ve formátu DVD Video či DVD Flash Video pro 

umístění na webovou stránku školy (www.zus2kladno.cz). 

 

 

Projekty: 

Z důvodu pandemie Covid se škola nezapojila do žádného z původně plánovaných projektů.  

 

 

 

X.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

( příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 11 struktury VZ) 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla na škole provedena veřejnoprávní  kontrola.  

 

 

XI. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy: 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

Za rok 2020 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2021 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  13 908,80 0,00 6 393,79 0,00 

2. Výnosy celkem  14 050,10 0,00 6 868,71 0,00 

z toho 

příspěvky a dotace na provoz 

(úč. 672)   
12 709,84 0,00 6 127,37 0,00 

ostatní výnosy  1 340,26 0,00 741,34 0,00 

3. 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

před zdaněním  
141,30 0,00 474,92 0,00 

 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2020 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV) 0,00 

2. 
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem 

(INV) 
0,00 

3. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 

účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
12 579,62 

z toho 
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 12 579,62 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 9 246,44 

www.zus2kladno.cz
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ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…) 0,00 

z toho 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

4. 
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem  

(NIV) 
130,22 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 008) 36,00 

ostatní účelové výdaje celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002…) 94,23 

z toho 

UZ 007 - nájemné 94,23 

 0,00 

 0,00 

5. 
Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM 

EHP/Norsko atd.)  
0,00 

 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2021: 

Škola nemá nevyřízené pohledávky a provozní i mzdové finance jsou dostačující.  

Hospodářský výsledek je kladný. 

 

 

XII. Závěr: 

 

Koncepční záměry školy 
 

 V rámci další možné distanční výuky žáků v budoucnu se ředitelství školy zaměří 

na zdokonalování využití již aplikovaného software k on-line výuce. 

 Pro potřeby distanční výuky škola zajistí nákup vhodného software ke 

streamování hudby. Tento SW se bude využívat hlavně ve skupinové výuce 

komorní hry, komorního či sborového zpěvu a ve hře v orchestru. 

 Škola zakoupí dostatečný počet webových kamer pro on-line výuku 

 Vedení školy bude dbát na dodržování výuky podle ŠVP ZUŠ, 

sledovat změny a trendy moderní výuky a včas na ně zareagovat případnými  

aktualizacemi tohoto vzdělávacího programu. 

 Výuka v ZUŠ bude směřovat ke zvýšení kvality a komplexnosti. 

 Učitelé předmětu „Hudební nauka“ se budou nadále věnovat přípravě tzv. 

„šablon“ ke zvládání práce žáků na interaktivních tabulích a vést je k používání 

notačních hudebních programů (Capella 2002, Capella 7, či MusseScore 2). 

 Budou nadále kladeny zvýšené nároky na hospodaření s majetkem školy. 

 DVPP bude opět zaměřeno na praktické potřeby odbornosti učitele v ZUŠ. 

 Škola bude nadále aktivně přispívat k procesu spolupráce ZUŠ na okresní  

i krajské úrovni. 

 Strategie hospodaření školy bude nadále přizpůsobena očekávanému  

demografickému a ekonomickému vývoji v regionu. 
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Zpráva byla přednesena a schválena na on-line pedagogické radě 29.9.2021 spolu  se zprávou  

o hospodaření za 1. pololetí 2021. 

 

 

Příloha č.1  k výroční zprávě:  Prázdninový provoz ve školním roce 2020/2021 

 

 

V Kladně dne:  15. 10. 2021   Datum projednání zprávy:  29.9.2021 

 

 

 

             

Podpis ředitele a razítko školy:        ……………………………         Náprstek Zdeněk 

                           ředitel školy 
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Příloha č. 1 

 

 

Provoz a zabezpečení školy v době hlavních prázdnin ve  škol. r. 2020/2021 

 

 

      Základní umělecká škola, Kladno, Moskevská 2929 využívá pronajaté učební prostory  

Základní školou Kladno, Moskevská 2929, která má zajištěn prázdninový provoz  

a dozor pro zabezpečení budovy svými administrativními a technickými pracovníky. 

Vedení ZŠ proto nepožaduje po ZUŠ podílet se službami učitelů na zabezpečení 

prázdninového provozu školy. 

 

      Vedení ZUŠ Kladno, Moskevská 2929 provádí v době školních prázdnin pravidelné 

kontroly pronajatých učebních prostor a části inventáře. A to 1krát až 2krát týdně. 

Škola je navíc vybavena signalizačním zabezpečovacím systémem napojeným na Městskou 

policii Kladno. 

 

      V době od 5. do 31.7. a od 2.do 13.8.2021  bude ředitel školy i zástupce ředitele k dispozici 

pouze telefonicky.  Pevná linka ZUŠ 312 261 055 bude přesměrována na osobní mobil ředitele 

606 186 044. Zástupce ředitele bude k zastižení na tel. 602 179 360.  

       

      Školní rok 2021/2022 zahájí učitelé ZUŠ Kladno, Moskevská 2929 v přípravném  

týdnu dne 25. srpna 2021 v 10:00 hod. pedagogickou radou v ředitelně ZUŠ. 

 

 

 

 

   V Kladně dne 28. 6. 2021     Náprstek Zdeněk 

                        ředitel školy 


