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1. Základní údaje 

 

Název:                              Základní umělecká škola Králíky 

Adresa:                             Nádražní 483, 561 69 Králíky 

IČO:     720 66 661 

Statutární orgán:       Mgr. Zdeňka Křížková (ředitelka školy) 

Telefon:                            465 631 242 (ředitelka školy),  

     778 523 034 (hospodářka, účetní) 

E-mail:                             zus.kraliky@tiscali.cz, zus@kraliky.cz 

Web:     www.zuskraliky.cz 

Zřizovatel:                       Město Králíky  

Majitel budovy:               Město Králíky 

Forma činnosti:               příspěvková organizace s právní subjektivitou       

Počet odloučených pracovišť:   1  

Adresa odloučeného pracoviště: Červená Voda, č. p. 341 

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

Základní umělecká škola Králíky zajišťuje výuku a vzdělávání v uměleckých oborech 

(hudebním, tanečním, výtvarném, literárně dramatickém) dětem z Králicka i blízkého okolí. 

Zároveň připravuje své žáky a další zájemce pro studium na středních a vyšších typech 

uměleckých či pedagogických škol. Vedle své hlavní činnosti organizuje také vzdělávací kurzy 

pod doplňkovou činností školy nejen pro děti předškolního věku, ale i dospělé.  

 

Škola sídlí v samostatné budově v ulici Nádražní č. p. 483, jejímž vlastníkem je město Králíky. 

V budově je celkem 12 učeben pro výuku ve všech uměleckých oborech, dále hudební sál 

s kapacitou 100 míst a dva taneční sály, z nichž jeden je využíván jako orchestřiště a učebna 

pro výuku bicích nástrojů. Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě sídlíme v budově tamní 

ZŠ a MŠ Červená Voda, č. p. 341, kde máme k dispozici dvě učebny a taneční sál.  

Technické, materiální i nástrojové vybavení učeben i sálů je dlouhodobě na dobré úrovni. Dle 

potřeby a možností školy se jej snažíme doplňovat, obnovovat i inovovat. 

mailto:zus.kraliky@tiscali.cz
mailto:zus@kraliky.cz
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3. Personální zabezpečení 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

16 3 2 0 

 

POČET 

CELKEM 

 

21 (stav k 30. 9. 2020) 

 

ÚVAZKY 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

9,8 2,4 0,8 0 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

13 (stav k 30. 9. 2020) 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hospodářka, účetní 

 

Uklízečka 

 

Školník 

1 1 1 

 

POČET 

CELKEM 

 

3 

 

ÚVAZKY 

 

1 

 

1 

 

0,25 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

2,25 (stav k 30. 9. 2020) 

 

Se začátkem školního roku 2020/2021 měla škola celkem 21 pedagogických pracovníků, dále 

1 zaměstnankyni na MD. Z celkového počtu pedagogů bylo celkem 17 kvalifikovaných              

(z toho15 plně kvalifikovaných, 1 uznaný výkonný umělec, 1 s dlouholetou praxí v oboru). 

Nekvalifikovaní učitelé vyučovali pouze na částečný úvazek (zejména studenti vyšších ročníků 

konzervatoře).  
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Průměrný věk pedagogů školy byl 43 let (stav k 31. 12. 2020).  

 

Škola měla ve školním roce 2020/2021 nadále samostatného vedoucího učitele pro:  

• taneční obor (pí. Mgr. Soňa Paskerová)      

Na škole nadále působily příslušné předmětové a oborové komise.   

 

 

 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

 

Ve školním roce 2020/2021 se pedagogové školy nadále vzdělávali a navštěvovali příslušné 

semináře a vzdělávací akce na okresní, krajské i celostátní úrovni (s ohledem na 

epidemiologickou situaci zpočátku prezenčně, od měsíce října 2020 a dále převážně distanční 

formou).                 

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE nejen AKREDITOVANÉ MŠMT 

 

Září 2020: 

• Klavírní inspiromat – Chotěboř 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Dita Roučová 

 

Říjen 2020: 

• Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ - Mikulov 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Prosinec 2020 

• Klavírní sobota (Komplexní přístup ke klavírní pedagogice)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Dita Roučová 

 

Leden 2021: 

• Úvod do motivačně intervenční práce s dospívajícími 

účast:  akad. mal. Marie Karenová,  

• Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ 
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účast:  Kristýna Dominikusová, DiS., Mgr. Zdeňka Křížková, Václav Bílek, Petra 

Fišerová, Dita Roučová 

• Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči 

 účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

• Klavírní sobota (Komplexní přístup ke klavírní pedagogice)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Dita Roučová 

 

Únor 2021: 

• Efektivní řešení konfliktů v jednání s rodiči 

 účast:  Mgr. Soňa Paskerová 

• Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga 

 účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Dita Roučová 

• Plánování, metodika a organizace práce pedagoga 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Michaela Musilová 

 

Březen 2021: 

• Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě 

 účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

• Asertivita v životě pedagoga 

 účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

• Sociálně emoční učení 

 účast:  Jiří Novák 

• Plánování, metodika a organizace práce pedagoga 

účast:  Jiří Novák 

• Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – syndrom vyhoření, týmová spolupráce a 

řešení problémů 

 účast: Petra Fišerová, Dis. 

• Klavírní sobota (Komplexní přístup ke klavírní pedagogice)  

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Dita Roučová 

 

Duben 2021: 

• Efektivní komunikace u pedagogů 

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 
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• Klavírní sobota (Komplexní přístup ke klavírní pedagogice) 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Dita Roučová 

 

Květen 2021: 

• Syndrom vyhoření – jak mu předcházet a jak o sebe pečovat 

účast:  Sylva Bartiková, dipl. um., Mgr. Zdeňka Křížková, Bc. Milan Fogl, Mgr. Denisa 

Hejtmanská 

• Klavírní sobota (Komplexní přístup ke klavírní pedagogice) 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Sylva Bartiková dipl. um., Dita Roučová 

 

 

 

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 

 

Základní umělecká škola Králíky je plně organizovaná a má nadále všechny čtyři obory. 

Kapacita školy činila ve školním roce 2020/2021 celkem 419 žáků. 

 

Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2020: 

Hudební obor                                                       200 

Taneční obor                                                       166 

Výtvarný obor                                                        53  

Literárně dramatický obor                                     0 

Celkem                       419 žáků 

 

Dle platného Školního vzdělávacího programu základního uměleckého vzdělávání ZUŠ 

Králíky pro aktuální školní rok a příslušných očekávaných výstupů žáka v daném ročníku jsme 

realizovali výuku v přípravných ročnících, dále ve všech ročnících I. i II. stupně základního 

uměleckého vzdělávání.  

 

 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků 
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Výsledky klasifikace v prvním pololetí:       s vyznamenáním  311 žáků 

                 prospělo                 11 žáků 

                 neprospěl                0 žáků                

 

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:    s vyznamenáním  280 žáků 

                prospělo                  16 žáků  

                           neprospěl                   0 žáků 

 

 

 

7. Údaje o přijímání nových žáků 

 

Žáci byli do ZUŠ Králíky přijímáni po úspěšném absolvování talentové zkoušky. Samotnému 

zápisu nových žáků předcházel tzv. průzkum hudebnosti, který zahájila ředitelka školy v měsíci 

červnu roku 2021 v MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ Prostřední Lipka, MŠ 

Červený Potok, MŠ Bílá Voda a a na obou pracovištích MŠ Červená Voda. Na základě 

výsledků průzkumu hudebnosti bylo rodičům vybraných dětí doporučeno vyplnit elektronickou 

přihlášku na webových stránkách školy, navštívit zápis do ZUŠ a absolvovat s dítětem 

talentovou zkoušku ve stanoveném termínu a čase. 

 

Veřejnost byla o připravovaném zápise nových žáků informována předem, a to: 

• na základě doporučení ředitelky školy (lístečku, který obdrželi rodiče dětí z MŠ                

na základě výsledků průzkumu hudebnosti) 

• v místních zpravodajích  - Králicko, Červenovodský zpravodaj 

• na webových stránkách školy, facebooku školy 

• informačními plakáty v MŠ a na veřejnosti 

• prostřednictvím hlášení městského rozhlasu 

 

Zápisy nových žáků pro školní rok 2021/2022 probíhaly v měsíci červnu 2021. K talentové 

zkoušce z hudebního oboru si děti měly připravit zpěv jednoduché lidové písně, pro talentovou 

zkoušku do výtvarného oboru 3 – 5 vlastních dětských kreseb (prací). Do tanečního oboru byli 

děti přijímáni buďto na základě předchozího výběru (doporučení lektora z přípravných 

tanečních kurzů pod doplňkovou činností školy), nebo na základě úspěšného složení talentové 
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zkoušky z taneční, pohybové a rytmické průpravy. S otevřením studia v literárně dramatickém 

oboru pro školní rok 2021/2022 škola neplánovala. 

 

S přijetím a zařazením věkově staršího nadaného dítěte do vyššího ročníku se počítalo pouze 

v případě volného místa v kapacitě školy. Výsledky talentové zkoušky a seznam nově přijatých 

žáků do ZUŠ byl zveřejněn pod číselným seznamem na webových stránkách školy, ve veřejně 

přístupné vitríně ZUŠ Králíky i na hlavní nástěnce v I. patře budovy školy. 

 

 

 

8. Úspěchy žáků v přijímacím řízeních na vyšší typy škol 

 

Základní umělecká škola Králíky průběžně připravuje své žáky ke zkouškám na konzervatoře, 

střední školy s pedagogickým a uměleckým zaměřením, vysoké školy - pedagogické fakulty a 

jiné.  

 

Ve školním roce 2020/2021 byli úspěšně přijati ke studiu na vyšších typech škol tito žáci: 

 

Jméno žáka Název školy Vzdělávací obor 

Štěpán Máca SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky, 

Hradec Králové 

Multimediální tvorba, 

(Počítačová grafika) 

Tereza Moravíková SŠUP Ústí nad Orlicí Grafický design tiskovin 

Anežka Peterová UP Olomouc – Pedagogická fakulta Učitelství pro 1. stupeň 

Erika Rašková Střední pedagogická škola Litomyšl Pedagogické lyceum 

Ráchel Roučová Střední škola umění a designu Brno Ekotextil design 

Lucie Seidlová SŠUP Ústí nad Orlicí Grafický design tiskovin 

Eliška Švestková SŠUP Ústí nad Orlicí  Textilní a interiérový design 

 

 

 

9. Organizace soutěží a přehlídek 
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Ve školním roce 2020/2021 nebyla MŠMT vypsána celostátní soutěž pro žáky ZUŠ 

v uměleckých oborech. 

 

9.1.  Hudební obor 

 

Žákyně Barbora Martincová se zúčastnila mezinárodní akordeonové soutěže Czech Accordion 

Online Competition 2021. Soutěžila se svými nahrávkami ve 2. věkové kategorii. Získala 

stříbrné pásmo.  

 

   

9.2. Taneční obor 

 

Žáci tanečného oboru se ve školním roce 2019/2020 přihlásily k účasti v Krajské postupové 

přehlídce dětských skupin scénického tance. Jarní termín organizace krajské přehlídky byl 

z epidemiologických důvodů přeložen na podzim 2020. 

 

Ocenění: 

Nominace na postup a ocenění za vyváženost všech uměleckých složek choreografie - 

choreografie "Máš ji" MgA. Moniky Golianové 

Ocenění za výběr tématu - choreografie "Indiánská" Mgr. Soni Paskerové 

Ocenění za technickou připravenost - choreografie "O fortuna" Mgr. Soni Paskerové 

 

Celostátní kolo přehlídky nebylo z důvodu epidemie ve školním roce 2020/2021 organizováno, 

dále přesuto na podzim 2021. 

 

 

9.3. Výtvarný obor 

 

Seznam výtvarných soutěží a přehlídek, kterých se účastnili žáci výtvarného oboru ve školním 

roce 2020/2021: 

 

MenART 2021 
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Stipendijního programu a společných setkání pod vedením předního českého malíře pana 

Tomáše Císařovského se účastnila žákyně Jasmína Rosenbergerová (ze třídy akad. mal. Marie 

Karenové). Závěrečná výstava proběhla v rámci festivalu Smetanova Litomyšl v červenci 2021. 

 

Portrét Antonína Dvořáka – výtvarná soutěž k vydání limitovaná edice LP kompletního 

klavírního díla A. Dvořáka v podání Ivo Kahánka 

V polovině měsíce května byla naše žákyně ZUŠ Králíky jakožto stipendistka akademie 

MenArt oslovena panem ředitelem Lubošem Veselým z nadace Karel Komárek Family 

Foundation s nabídkou k účasti ve výtvarné soutěži, aby se pokusila jakoukoli volnou technikou 

ztvárnit portrét Antonína Dvořáka. 

K příležitosti výročí 180 let od narození českého skladatele Antonína Dvořáka se Akademie 

klasické hudby rozhodla po letech vydat u Supraphonu komplet všech sólových klavírních 

skladeb Antonína Dvořáka v podání předního českého klavíristy Ivo Kahánka, který finančně 

podpořila nadace Karel Komárek Family Foundation. 

Z tohoto kompletu pak Ivo Kahánek vybral to nejlepší za účelem vydání limitované edice 300 

ks vinylových desek (LP). Tato unikátní sběratelská edice LP si zasloužila i originální přebal. 

Je vlastnoručně podepsána Ivo Kahánkem a manželi Komárkovými. Bude dále využita 

k dobročinným účelům a podpoře mladých talentů. 

Tuto limitovanou edici LP budou současně zdobit 2 grafické listy - portréty skladatele Antonína 

Dvořáka s vlastnoručními podpisy autorky Jasmíny Rosenbergerové z naší ZUŠ. 

 

 

 

10. Akce organizované školou, spolupráce na mimoškolních  

aktivitách, veřejná činnost 

 

Ve školním roce 2020/2021 ZUŠ Králíky dle možností sama uspořádala nebo spolupracovala 

jen na několika akcích.  

Z epidemiologických důvodů byla organizace veřejných akcí a koncertů od 5. 10. 2020 

pozastavena. Obnovena až v měsíci červnu 2021.  
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Škola však výsledky své činnosti, distanční výuky, práce žáků a učitelů prezentovala formou 

video koncertů, video nahrávek, vytvořením společných tanečních choreografií a dalších video 

prezentací, které uveřejnila a zpřístupnila směrem k veřejnosti na webových stránkách školy a 

facebooku ZUŠ Králíky. 

 

Bylo vytvořeno 5 videí k adventnímu času a času Vánoc, 19 video koncertů žáků hudebního 

oboru, taneční videa a video prezentace prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. 

 

Závěrečné absolventské koncerty, výtvarná vernisáž a taneční absolventské vystoupení 

proběhly v měsíci červnu 2021 již veřejně za podmínek a platných hygienických opatření. 

 

Seznam jednotlivých veřejných akcí: 

 

1. Koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky 

20. 9. 2020, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě 

 

2. Projektový den mimo školu pro žáky hudebního oboru ZUŠ 

30. 9. 2020, Galerie a muzeum Bohuslava Martinů Polička 

• hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

3. Vánoční čas „POD OKNY“ 

16. 12. 2020, areál zahrady Domova důchodců sv. Zdislavy Červená Voda, venkovní 

areál Nemocnice Červená Voda 

• vystoupení žáků hudebního oboru 

 

4. Absolventská vernisáž výstavy 

10. 6. 2021 – 30. 6. 2021, prostory Městské knihovny Králíky 

• vernisáž výstavy prací absolventů I. stupně výtvarného oboru ze třídy akad mal. Marie 

Karenové (Tereza Moravíková, Jasmína Rosenbergerová, Ráchel Roučová, Tobiáš 

Šilhavý, Alice Šveráková, Eliška Švestková, Ondřej Urner) a dále z třídy Mgr. Ivy 

Dolečkové (Eliška Horníčková, Štěpán Máca, Lucie Seidlová)   

 

5. Absolventský koncert I.  

16. 6. 2021, Klub Na Střelnici Králíky 
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• závěrečný koncert absolventa hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Benjamin Oravec  bicí, II. stupeň  ze třídy Jiřího Nováka 

 

6. Absolventský koncert II.  

18. 6. 2021, Evropský dům Králíky 

• závěrečný koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Erika Rašková   klavír, I. stupeň ze třídy Dity Roučové 

Markéta Hegerová  klavír, I. stupeň ze třídy Dity Roučové 

Lucie Seidlová  horna, I. stupeň ze třídy Bc. Milana Fogla 

Silvie Černohousová  akordeon, I. stupeň ze třídy Václav Bílka 

 

7. Vítání léta hudbou 

21. 6. 2021, Klub Na Střelnici Králíky 

• koncert u příležitosti celoevropského svátku hudby pod záštitou Klubu Na Střelnici, 

vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Králíky 

 

8. Taneční festiválek 

23. 6. 2021, Klub Na Střelnici Králíky – venkovní areál, park 

• vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ 

 

9. Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru  

24. 6. 2021, Klub Na Střelnici Králíky 

• závěrečné vystoupení 7. A ročníku I. stupně z Králík a 7. ročníku I. stupně z Červené 

Vody tanečního oboru ZUŠ  

• absolventi – 7. ročník I. stupně Králíky: Darebná Veronika, Karolína Schweidlerová, 

Šárka Šebková 

• absolventi - 7. ročník I. stupně Červená Voda: Michaela Apačová, Anna Bednářová, 

Kateřina Černohousová, Šárka Franková, Daniela Mlčúchová, Laura Vaňousová 

• absolventi – 4. ročník II. stupně Králíky: Natálie Hrdová, Nikola Horníčková 

• choreografie – MgA. Monika Golianová, Michaela Musilová, Mgr. Soňa Paskerová 

 

10. Absolventský koncert III.  

25. 6. 2021, Evropský dům Králíky 

• závěrečný koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Králíky  
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Jarmila Tahalová  klarinet, I. stupeň ze třídy Natálie Hrdové 

Markéta Polanská  zbc. flétna, I. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Anežka Peterová  violoncello, II. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Richar Kubíček  violoncello, I. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Barbora Kalousová  klavír, I. stupeň ze třídy Mgr. Olgy Zajacové 

 

 

 

11.  Mezinárodní aktivity 

 

Z epidemiologických důvodů byly obě akce zrušeny. 

 

 

 

12.  Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem městem Králíky, 

obcí Červená Voda, okolními obcemi, Sdružením rodičů a přátel při ZUŠ Králíky z. s., různými 

organizacemi, spolky a školami při pořádání nejrůznějších kulturních akcí v regionu. 

 

Z epidemiologických důvodů nebylo umožněno z velké části školního roku navázat na tradiční 

spolupráci při organizaci veřejných kulturních akcích. 

 

Pro děti z MŠ Červená Voda otevřela ZUŠ Králíky pod doplňkovou činností pouze 1 kurz 

taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku od 4 – 6 let, který probíhal v době 

otevření škol pod vedením Michaely Musilové v tanečním sále na odloučeném pracovišti 

v Červené Vodě. 

 

Se začátkem měsíce června 2021 navštívila ředitelka školy místní i okolní spádové MŠ za 

účelem tradičního průzkumu hudebnosti dětí. Na základě tohoto průzkumu byly vybrané děti 

pozvány k zápisu do ZUŠ pro školní rok 2021/2022, který se konal ve druhé polovině měsíce 

června v budově ZUŠ Králíky i na odloučeném pracovišti v budově ZŠ a MŠ Červená Voda. 

Děti byly k zápisu pozvány individuálně na předem stanovený termín a čas. 
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S Klubem Na Střelnici Králíky škola nadále spolupracovala při organizaci žákovských 

absolvenstkých koncertů v Evropském domě, dále organizaci Tanečního festiválku, Vítání léta 

hudbou. Další tradiční veřejné plánované akce byly z epidemiologických důvodů a nařízení 

vlády zrušeny. 

 

S Městským muzeem Králíky škola spolupracovala v rámci organizace vernisáže a následné 

absolventské výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ. 

 

Pro obyvatele Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě, Nemocnice Červená Voda jsme 

uspořádali v měsíci září u příležitosti pouti v Červené Vodě koncert Dechového orchestru ZUŠ 

Králíky, dále i vánoční vystoupení „Pod okny“ v adventním čase. 

 

S MAS Orlicko navázala naše škola spolupráci při konzultacích k realizaci projektu Šablony II 

ZUŠ Králíky – z OP VVV a tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání. 

 

 

 

13. Propagační činnost, doplňková činnost, spolupráce se SRP  

při ZUŠ Králíky 

 

13.1 Propagační činnost 

 

ZUŠ Králíky svou činnost, výsledky práce žáků a učitelů, pravidelně prezentuje formou 

organizace koncertů, vystoupení a výstav, o kterých veřejnost informuje prostřednictvím 

plakátů a pozvánek uveřejněných na veřejných vývěskách, na webových stránkách školy, 

facebooku školy, v Google kalendáři na webových stránkách města Králíky, v místních 

zpravodajích Králicko a Červenovodský zpravodaj, nebo prostřednictvím hlášení v městském 

rozhlase. 

 

Z důvodu celorepublikového dlouhodobého uzavření školy ve školním roce 2020/2021 žáci 

všech oborů ZUŠ prezentovali výsledky své činnosti formou video koncertů, tanečních videí 

a výtvarných video prezentací prací. 
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Hudební obor 

Žákyně akordeonového oddělení B. Martincová úspěšně reprezentovala naši školu při účasti 

v online soutěži (viz výsledková listina kapitoly organizace soutěží ZUŠ.) 

 

Dechový orchestru ZUŠ Králíky vystoupil v září o pouťové neděli v Domově důchodců sv. 

Zdislavy v Červené Vodě.  Tři závěrečné absolventské koncerty žáků I. i II. stupně hudebního 

oboru se konaly v měsíci červnu 2021 v prostorách Klubu Na Střelnici a v Evropském domě 

Králíky. 

 

Škola pro žáky hudebního oboru zorganizovala a začátku školního roku jeden projektový den 

v Galierii a Muzeu Bohuslaba Martinů v Poličce, který byl financován z prostředků projektu 

Šablony II ZUŠ Králíky – OP VVV. Žáci hudebního oboru zahrály v předvánočním čase při 

akci „Pod okny“. 

 

Taneční obor  

Závěrečné veřejné absolventské vystoupení žáků I. a II. stupně bylo realizováno ke konci 

měsíce června 2021 z kulturním domě Klub Na Střelnici za dodržení platných opatření. Ostatní 

žáci tanečního oboru předvedli choreografie nejen online - video formou, ale také na akci 

„Taneční festiválek“ ve venkovním prostoru. 

 

Výtvarný obor prezentoval během školního roku práce svých žáků formou video prezentace. 

Žákyně Jasmína Rosenbergerová ze třídy akad. mal. Marie Karenové absolvovala v rámci 

stipendijního programu MenART 2021 čtyři tvůrčí setkání u malíře pana Tomáše 

Císařovského. Zúčastnila se také soutěže – portrét A. Dvořáka. 

 

Závěrečná absolventská výstava prací žáků výtvarného oboru byla instalována v prostorách 

Městského muzea Králíky. 

 

 

13.2 Doplňková činnost 

 

Od měsíce prosince 2020 otevřela ZUŠ Králíky pod doplňkovou činností (dále jen DČ) pouze 

jeden vzdělávací kurz taneční a pohybové výchovy pro děti předškolního věku a neměnného 
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kolektivu, který vedla Michaela Musilová. Jiné vzdělávací kurzy nebyly z epidemiologických 

důvodů otevřeny. 

 

 

13.3 Spolupráce se SRP při ZUŠ Králíky 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje spolkem Sdružení rodičů a přátel 

při ZUŠ Králíky, z.s.. Zástupci spolku pomáhali škole pouze při organizaci veřejných 

závěrečných absolventských koncertů a tanečního vystoupení. 

 

 

 

14.  Materiálně technické vybavení a zabezpečení 

 

Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, jejímž vlastníkem je její zřizovatel - město 

Králíky. ZUŠ Králíky disponuje nástrojovým inventářem, který žákům zapůjčuje, průběžně ho 

doplňuje a inovuje. Od roku 2016 je budova školy částečně zabezpečena proti vniku 

nežádoucích osob. Je opatřena elektronickým systémem. 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem na opravách budovy školy. Hlavní budova 

v Nádražní ulici vzhledem ke svému stáří nadále vyžaduje rozsáhlejší opravy (oprava 

hudebního sálu po stavu havárie kanalizace, oprava střechy, komínů, vnějšího pláště budovy, 

zadní opěrné zídky…). Ve školním roce 2020/2021 byla ukončena rekonstrukce týkající 

výměny topných těles, stavba vnější centrální kotelny s kogenerační jednotkou, ze které je škola 

vytápěna. 

 

Ředitelka školy průběžně jedná se zřizovatelem o nutnosti oprav. Před budovou školy jsou 

vysázeny již letité stromy a keře. Celý parčík před hlavní budovou by bylo třeba také obnovit. 

Chybí dostatek parkovacích míst. 

 

Škola podala se začátkem školního roku žádost do grantové výzvy „Piana do škol“, kterou 

vyhlásila nadace Karel Komárek Family Foundation. Na základě podané žádosti a po 
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zhodnocení všech podkladů odbornou komisí získala darem od společnosti PETROF nové 

pianino, které využívá pro výuku žáků v klavírním oddělení. 

 

 

 

15.    Informace o odloučeném pracovišti 

 

Základní umělecká škola Králíky má dvě místa poskytovaného vzdělávání, a to hlavní budovu 

ZUŠ Králíky a jedno odloučené pracoviště, které se nachází v budově ZŠ a MŠ Červená Voda 

č. p. 341.  

Na odloučeném pracovišti poskytujeme žákům výuku a vzdělávání v hudebním, tanečním a 

výtvarném oboru. Pro výuku tanečního oboru zde máme k dispozici taneční sál, pro výuku 

hudebního oboru dvě učebny, z nichž ta větší je využívána jak pro kolektivní výuku hudebního 

oboru, tak i pro výuku oboru výtvarného. Menší učebnu využíváme zejména pro individuální 

výuku hudebního oboru. V hudebním oboru jsme ve školním roce 2019/2020 realizovali výuku 

v zaměřeních hra na klavír, sólový a sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, hra na žesťové 

nástroje, příčnou flétnu. Dále zajišťovali žákům výuku také v teoretických kolektivních 

předmětech, a to přípravná hudební výchova a hudební nauka.  

 

Budova ZŠ a MŠ Červená Voda je v majetku obce Červená Voda. Spolupráce s obcí i s vedením 

ZŠ a MŠ Červená Voda na jejích opravách a rozvoji je na velmi dobré úrovni. Všechny učebny 

ZUŠ se nacházejí v přízemí budovy a jsou bezbariérové. 

 

 

 

16.   Ekonomické zajištění činnosti 

 

V kalendářním roce 2020 hospodařila škola s těmito finančními prostředky: 

 

Hlavní činnost:  

Výnosy: Školné a půjčovné:   1 151 434,- 

  Dotace na platy - KÚ:   9 698 775,- 

  Dotace Šablony ZUŠ II:  77 765,- 
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  Dotace na provoz – zřizovatel: 67 000,-  

  Ostatní výnosy:   27 408,10 

  Výnosy z prodeje materiálu:  15 136,- 

  Čerpání fondů:   4 000,- 

  Úroky:     979,23 

  Celkem:    11 042 497,33 Kč 

 

Náklady: Platy zaměstnanců:   7 218 249,- 

  Odvody:    2 404 822,- 

  Ostatní sociální náklady:  229 769,50 

  Zákonné sociální pojištění:  28 429,- 

  Odpisy majetku:   24 924,- 

  Nákup drobného majetku:  261 379,90 

  Opravy a udržování:   17 386,-  

  Cestovné:    22 488,- 

  Reprezentace:    327,- 

  Služby:    310 624,02 

  Spotřeba energií:   319 739,75 

  Prodaný materiál:   15 136,80 

  Spotřeba materiálu:   181 620,57 

  Náklady z vyřaz. pohledávek: 1 300,-  

  Celkem:    11 036 195,54 Kč 

 

Hospodářský výsledek:  6 301,79 Kč 

 

Doplňková činnost: 

Výnosy: Kurzovné:   22 913,- 

  Prodej výrobků:  2 500,- 

  Vstupné:   31 020,- 

  Výnosy z pronájmu byt: 79 988,- 

Prodej zboží:   67 717,-   

  Čerpání fondů:  19 571,- 

  Ostatní výnosy:  31 500,- 

  Celkem:   255 209,- Kč  
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Náklady: Materiál:   17 972,- 

  Energie:   9 916,-     

  Prodané zboží:  35 788,- 

  Služby:   32 669,08 

  Platy (dohody):  6 550,- 

  Celkem   102 895,08 Kč 

 

  Hospodářský výsledek: 152 313,92 Kč 

 

 

 

17.    Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 

 

V roce 2020 nebyla provedena v ZUŠ Králíky žádná veřejnosprávní kontrola.  

 

 

 

18.   Závěr 

 

Ve školním roce 2020/2021 škola zajišťovala žákům umělecké vzdělávání v hudebním, 

tanečním a výtvarném oboru dle platného Školního vzdělávacího programu ZUV v přípravném 

studiu a ve všech ročnících I. a II. stupně základního uměleckého vzdělávání. 

 

Vybraní žáci školy byli nadále dle možností úspěšní při účasti na soutěžích i talentových 

zkouškách při přijetí na školy s uměleckým či pedagogickým zaměřením.  

 

Chod ZUŠ Králíky byl z velké části školního roku poznamenán pandemií a opětovným plošným 

uzavřením škol. Škola nemohla všechny své činnosti a zejména veřejné aktivity realizovat 

v běžném režimu. Pedagogové školy své žáky z velké části školního roku vzdělávali distanční 

formou, vedli dle svých maximálních individuálních schopností výuku pravidelně online, která 

však nebyla pro všechny žáky školy komfortní a z dlouhodobého hlediska některými žáky 
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dobře přijímána. Opětovná distanční výuka bohužel zapříčinila ke konci 1. pololetí trochu 

patrný zvýšený počet odhlášek žáků ze studia zejména v kolektivních oborech.  

 

Od 1. 9. 2020 se škola zapojila do dvouletého projektu OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky, ze 

kterého z výše uvedeného důvodu nemohla plně v režimu běžné výuky čerpat prostředky na 

posílení všech aktivit v oblastech zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků, rozvojové 

aktivity ZUŠ, personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a jejich 

vzájemnou spolupráci, aktivity rozvíjející práci s ICT ve vzdělávání, podporu spolupráce 

s rodiči žáků a veřejností. Z výše uvedeného důvodu zažádala o prodloužení trvání projektu. 

Jeho fyzická realizace trvá do 28. 2. 2022. Poté bude projekt zasláním závěrečné zprávy 

ukončen. 

 

Činnost školy však byla z velké části prezentována v náhradním režimu online nebo video 

formou dle mého názoru na velmi dobré úrovni. Zájem ze strany rodičů o studium na naší škole 

a účast při přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 nebyly touto pandemickou situací již 

dotčeny. 

 

ZUŠ Králíky si dle mého názoru drží v rámci regionu velmi dobrou úroveň. Škola se za pomoci 

zřizovatele nadále rozvíjí. 

 

V Králíkách dne 5. 11. 2021                

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Křížková 

     ředitelka školy 


