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ZÁKLADNÍ DATA A INFORMACE O ŠKOLE 

 

 Název školy:   

  Základní umělecká škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav 

 Adresa školy:  F. X. Procházky 25 (budova u kostela) 

   tel. 326903672, fax.: 326906721 

   J. V. Práška 669 (budova u gymnázia)  

   tel. 326903642 

 E-mail: sekretariat@zus.brandys.cz    

  reditel@zus-brandys.cz 

 www stránka zus-brandys.cz 

           

 IČO školy:  43755097   

 Identifikátor zařízení:  600 052 389 

 IZO školy:  108004007  

 Organizační číslo školy:  50311 

 Typ školy: základní umělecká 
 Právní forma:  právní subjektivita -  
       příspěvková org. - 1. 7. 1994 

 Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 Datum zařazení do sítě škol: první 1. 9. 1997  

            poslední 23. 1. 2008 

 Věkové rozpětí žáků:  5 - 21 let 

 Počet tříd:  23 

 Celkový počet žáků školy:   750 

 Celkový počet zaměstnanců:   39 

 (z toho pedagogů):         36 

 Ředitel školy:     Bc. Jaroslav Bayer 

 Zástupce ředitele školy:  PhDr. Petra Beránková, Ph.D. 

 Vyučovací jazyk:   český 
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Přehled školného na školní rok 2017/2018 
 

Školné se platí vždy do 30. září pro 1. pololetí a do 28. února pro 2. 
pololetí. Při nedodržení termínu nemá žák nárok na vyučovací hodiny.  

Upozornění: Studium pro dospělé se týká žáků školy, kteří dosáhli 

věku 18 let, jsou to studenti středních a vysokých škol. Výdělečně činným 
osobám vzdělání neposkytujeme.  

 

Typ školného  
Pololetní školné 

  

Hudební obor  

Přípravné studium 800,- 

Klavír, klávesy, kytara, saxofon 1500,- 

Trubka, trombon, lesní roh, tuba, hoboj 650,- 

Viola, kontrabas 650,- 

Ostatní individuální výuka 1300,- 

Dva žáci v hodině klávesy, kytara 1000,- 

Dva žáci v hodině ostatní 900,- 

Hra na druhý nástroj sleva 100,- 

Studium pro dospělé klavír, klávesy, kytara, saxofon 1800,- 

Studium pro dospělé ostatní 1550,- 

Pouze orchestr a komorní hra 300,- 

Pouze sbor 200,- 

Taneční obor  

Přípravné studium 700,- 

Ročníky I. a II. stupně 900,- 

Výtvarný obor  

Přípravné studium 1000,- 

Ročníky I. a II. stupně 1100,- 

Literárně dramatický obor  

Přípravné studium 600,- 

Ročníky I. a II. stupně 800,- 

Studium pro dospělé 920,- 
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1. Vzdělávací cíle školy 
 

Cílem školy je poskytnout žákům a studentům základní 
odborné vzdělání v uměleckých oborech, utvářet poz itivní vztah k 

umění a rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků za účelem  jejich dalšího 
vzdělávání na středních a vysokých školách uměleckého směru 

podle příslušného oboru. V  rámci možností umožňovat studium i 
dospělým, zejména studentů vysokých škol.  

Působení školy ve vztahu s obcí a veřejností na základě 

kulturně výchovné č innosti (koncerty, divadelní a taneční 
představení, účinkování žáků a pedagogů při akcích pořádaných 

ve městě, reprezentace školy i města na soutěžích a vystoupeních 
v celé republice i v zahraničí) přispívá ke zvyšování kulturní 

povědomosti místního obyvatelstva. 

 

2. Přehled oborů  
 

Ve škole se vyučuje dle školního vzdělávacího programu.  

V hudebním oboru také podle Učebních plánů pro ZUŠ 
schválených MŠMT dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18.418/95 -25 

s účinností od 1. září 1995.  
V literárně-dramatickém oboru podle vzdělávacího programu 

schváleného MŠMT pod čj. 22 558/2004-22 s platností od 1. 9. 

2004. 
Ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného 

MŠMT pod čj. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002. 
V tanečním oboru podle vzdělávacích  programů  studia 

schválených pod čj. 17 620/2003-22 s platností od 7. 5. 2003 a 
pod čj. 17 621/2003-22 splatností od 1. 9. 2003. 

 

Hudební obor – akordeon, baryton, bicí nástroje,  klavír, hoboj,  
housle, klarinet, kontrabas, kytara,  keyboard, lesní roh, příčná 

flétna, saxofon, sborový  zpěv, sólový zpěv, tenor, trubka, 
trombon, tuba, sólový a komorní zpěv, varhany,  viola,  

violoncello, zobcová flétna 

 
Taneční obor  - klasický, lidový, moderní a scénický tanec  

 
Výtvarný obor - malba, kresba, grafika, modelování,  keramika,  

 
Literárně dramatický obor  - dramatická výchova, přednes  
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3. Zaměstnanci školy  
 

Pedagogičtí pracovníci    

Příjmení jméno  aprobace vzdělání  

Bayer Jaroslav, Bc.  F létna  vysokoško lské  

Beránková Petra,  PhDr.,  Ph.D.  Klavír ,  PHV vysokoško lské  

Bort lová Tereza, Mgr.  Zpěv,  HN vysokoško lské  

Copáková I lona  TO st ředoškolské   

Dostálová Roušarová Hana ,  MgA.  Housle  vysokoško lské  

Fejg l Frant išek ,  Mgr.  Trombon  vysokoško lské  

Gregor Vít ,  PhDr. ,  MgA.,  Ph.D.  Klavír  vysokoško lské  

Hrnečková Barbora,  BcA.  Dramat ická  výchova  vysokoško lské  

Chr ist ianov Alexandr,  Mgr.  Klavír  vysokoško lské  

Jarčičová Petra  VV- keramika st ředoškolské  

Ježek Jan,  DiS.  B icí nástroje  vyšš í odborné  

Jůzl Mart in,  DiS.  Trubka vyšš í odborné  

Kalesnikovich Ivan, Bc.  Kytara  vysokoško lské  

Kobaladze Nanuli  Skladba, klavír  vysokoško lské  

Krejzová Marlies,  Mgr.  B icí nástroje  vysokoško lské  

Kubík Vít ,  DiS.  Vio la  vyšš í odborné  

Kuklová Eva  Akordeon  vyšš í odborné  

Kunešová Lucie,  Dis.  Akordeon  vyšš í odborné  

Mat lasová Kateř ina,  MgA.  Lesní roh,  zobc.  flétna  vysokoško lské  

Morávková Alena, PaedDr.  Klavír ,  HN vysokoško lské  

Ogounová Ludmila  TO vyšš í odborné  

Prokopiusová Květoslava  Zpěv  vyšš í odborné  

Schneider Ladis lav  Vio loncello   vyšš í odborné  

Slivanský Václav  F létna  vyšš í odborné  

Smrž David ,  DiS.  Klar inet ,  zobc. flétna  vyšš í odborné  

Stránská Jaromíra,  Mgr.  Klavír,  HN, vysokoško lské  

Susová Michaela  VV, výstavnictví  st ředoškolské  

Škorpil Boř ivo j,  DiS.  Saxofon, hobo j vyšš í odborné  

Šťastný Jaroslav ,  DiS.  Kontrabas  vyšš í odborné  

Ulrychová Ir ina ,  doc.,  Mgr.  LDO vysokoško lské  

Vadassová Kristýna, Mgr.  Sborový zpěv  vysokoško lské  

Vartová Věra  Housle  vyšš í odborné  

Vencovský Lukáš,  Bc.  Kytara  vysokoško lské  

Vitvar Rosůlek Miloš ,  DiS.  Kytara  vyšš í odborné  

Votrubcová Monika ,  Mgr.  Akordeon  vysokoško lské  
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Ostatní pracovníci  
 

Příjmení jméno  funkce vzdělání  

Hlaviznová Ivana  Školnice ,  u lízečka  st řední  

Vasilyová Silvie  Hospodářka, účetní  st ředoškolské  
  

Učitelky na mateřské a rodičovské dovolené  

Kubíková Vanda ,  MgA. Vio la,  komorní hra  vysokoško lské  

Vávrová Markéta,  Mgr.  Housle,  vysokoško lské  
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4. Přijímací řízení  
Přijímací zkoušky do všech oborů ZUŠ pro školní rok 

2018/2019 se konaly ve dvou termínech – 10. a 16. května 2018.  
Na základě vyhodnocení přijímacích zkoušek byl  zorganizován 

dodatečný průzkum hudebnosti v  brandýských mateřských 

školách a počet žáků  v oddělení přípravné hudební výchovy byl 
doplněn. Uchazeči o hru na hudební nástroj byli přijímáni 

s ohledem na počet  volných míst v jednotlivých odděleních.   
V oboru výtvarném, tanečním a literárně dramatickém byli 

uchazeči  zařazen i dle věku a talentu do příslušných ročníků.  

 

Obor, studijní zaměření  Přijatí žáci 

Hudební obor 

 

75 

PHV 46 

Akordeon 3 

Basová kytara 1 

Bicí nástroje 1 

EKN 1 

Housle 2 

Klavír 5 

Kytara 7 

Lesní roh 2 

Sólový zpěv  3 

Trubka 1 

Zobcová flétna 3 

Literárně dramatický obor  

 

22 

PDV 3 

Dramatická průprava  11 

Základy dramatické tvorby 8 

Taneční obor  

 

18 

PTV  12 

Taneční průprava  3 

Klasická taneční technika  3 

Výtvarný obor 

 

28 

PVV 5 

Plošná tvorba  18 

Prostorová tvorba  5 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Soutěž ZUŠ, vyhlašovaná MŠMT  
 

Ústřední kola:   

 

lesní roh -  Matějíček David – 2. cena 

bicí nástroje -  Beránek Vojtěch – 2. cena 
 

Krajská kola:  

 

sólový zpěv -   Slámová Marie – 1. cena 

    Svrčková Eliška – 1. cena 
    Nováková Anežka  – 2. cena 

    Kotek Vladan – 2. cena 
    Holoubková Evženie – 3. cena 

příčná flétna -   Vondráčková Eliana – 1. cena 
    Daňková Eliška  – 2. cena 

    Konderlová Věra – 3. cena 

lesní roh -   Matějíček David – 1. cena 
  Berounská Klára – 1. cena 

trubka -    Kalina František - 2. cena 
bicí nástroje -  Beránek Vojtěch  – 1. cena – bicí souprava 

  Beránek Vojtěch  – 1. cena – xylofon 

  absolutní vítěz soutěže 
  Čtvrtek Daniel – 2. cena 

 

Okresní kola:  
 

lesní roh -   Berounská Klára – 1. cena  
   Matějíček David – 1. cena 

příčná flétna  -  Vondráčková Eliana – 1. cena 

   Daňková Eliška  – 1. cena 
   Konderlová Věra - 1. cena 

   Hrabětová Markéta – 2. cena 
   Uxová Eliška – 3. cena 

zobcová flétna -  Musilová Anna - 2. cena 

klarinet –   Koliandr Jan – 1. cena 
   Vítová Adéla – 2. cena 

trubka -    Kalina František – 1. cena 
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sólový zpěv -  Slámová Marie – 1. cena  
   Svrčková Eliška – 1. cena 

   cena za interpretaci písně P. Jurkoviče  

   Holoubková Evženie – 1. cena 
   Nováková Anežka  – 1. cena 

   cena za interpretaci písně V. Fišera  
   Kotek Vladan – 1. cena 

   Kačírková Kristýna – 2. cena 
   Skálová Kateřina  - 2. cena 

   Toman Matyáš - 2. cena 

komorní zpěv -  duo - 1. cena  
      Holoubková, Jahoda  

   duo - 1. místo  
     Slámová, Toman 

taneční obor  -  cena za účast  

 
 

 
 

Další soutěže  
 

Interpretační soutěž Karel Ditters z  Dittersdorfu a hudební 
klasicismus – Quartetto con flauto II – 1. místo v komorní hře  

 
Mezinárodní akordeonové dny v Praze – Aneta Volfová – zlaté 

pásmo ve hře na akordeon  

 
Novohradská flétna – Markéta Hrabětová – 2. místo ve hře na 

příčnou flétnu 
 

Písňová soutěž B. Martinů  – Hana Slámová – 2. cena v sólovém  
zpěvu  

 

 
 

Žáci přijatí na umělecké školy:  
 

Hana Slámová  Hudební gymnázium hl. M. Prahy – sólový 

zpěv  
Aneta Volfová Pražská konzervatoř - akordeon 

Viktor Lednický SPŠ grafická, Hellichova 
Tereza Loučová  Střední škola designu a umění, Náhorní  

Ema Veverková Střední umělecko průmyslová škola, Žižkov  
Matěj Kroužecký  Střední umělecko průmyslová škola Žižkov  

Berenika Pilařová  ČVUT - zahradní architektura 
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Závěrečné a postupové zkoušky:  
 

Zkoušky v  hudebním oboru proběhly v  týdnu od 11. – 15. 

června 2018. Byla udělena 2 podmínečná vyloučení  v hudebním 
oboru. Třem  žákům byl ze zdravotních důvodů stanoven náhradní 

termín v srpnu. Rozšířené vyučování bylo navrženo pěti žákům  
hudebního (2xklavír, bicí nástroje, akordeon, saxofon)  

V letošním školním roce se konalo sedm absolventských 
koncertů:  

 
23. března: klavír 
16. dubna: kytara 
18. dubna: housle, klavír  
20. května: housle, klavír 

30. května: akordeon 
2. května: klavír 
21. května: flétna, lesní roh, klavír, trombon 
1. června: akordeon 
 

Absolventi výtvarného oboru absolvovali samostatnou sekcí 
na výstavě výtvarného oboru v červnu v  Rudolfince brandýského 

zámku. 

Absolventi tanečního oboru absolvovali v rámci představení 
Z tance do tance v brandýském kině.  

Absolventi literárně dramatického oboru předvedli svá 
absolventská vystoupení na představeních v učebně LDO 

v průběhu května a  června.  

 
6. Údaje o školních i mimoškolních aktivitách školy  
 

Během celého školního roku vystupovali  žáci školy na akcích 
konaných ve městě a v  blízkém okolí, např. vernisáže výstav 

v muzeu i v Kočárovně, pravidelná hudební vystoupení na Vítání 

občánků apod.  
Na koncertech pořádaných školou vystoupila všechna 

orchestrální a souborová tělesa, která jsou jádrem činnosti ZUŠ.  
V tomto školním roce jsme pořádali představení pro mateřské 

školy i pro školy základní, na kterých se podílely obory hudební, 
výtvarný a dramatický. V brandýském kině byly uvedeny 

muzikály Jak Vyléčit krále a Jak napálit zloděje, při jejichž 

realizaci se společně představili žáci všech uměleckých oborů 
ZUŠ. Autorem hudby k  muzikálům je ředitel školy Jaroslav Bayer 

a texty upravila vedoucí literárně dramatického oboru Irina 
Ulrychová. Vzhledem k velkému úspěchu muzikálů při jejich 

premiéře uspořádala škola i reprízu představení.  

V květnu se škola poprvé zapojila do celorepublikové akce 
ZUŠ OPEN a představila se veřejnosti na Masarykově náměstí 

v Brandýse nad Labem s tříhodinovým hudebním a tanečním 
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programem. Součástí akce byly i výtvarné dílny v  prostorách 
náměstí.  

 

Přehled všech vystoupení ve školním roce 2017/2018 

  
Út 5. září: Hudební vystoupení na vernisáži výstavy Barokní synagogy v brandýské synagoze  

Po 18. září: Klavírní koncert T. Víška v koncertním sále ZUŠ 

Po 25. září: Hudební vystoupení na vernisáži výstavy Četba dětí Otce vlasti v Kočárovně 

Čt 19. října: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Čt 9. listopadu: Koncert sourozenců v koncertním sále ZUŠ 

Čt 16. listopadu: Vystoupení na vzpomínkové akci k 17. listopadu u gymnázia 

Čt 23. listopadu: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 24. listopadu: Třídní přehrávka - K. Prokopiusová 

Čt 30. listopadu: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 1. prosince: Adventní vystoupení v Popovicích 

So 2. prosince: Adventní vystoupení na brandýském náměstí 

Ne 3. prosince: Adventní vystoupení na boleslavském náměstí 

Čt 7. prosince: Adventní koncert na brandýském zámku  

St 13. prosince: Vánoce s Kantilénou na brandýském zámku  

Čt 14. prosince: Vánoční koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 15. prosince: Třídní přehrávka v koncertním sále ZUŠ – T. Bortlová, M. Votrubcová 

Po 18. prosince: Třídní přehrávka v koncertním sále ZUŠ – A. Morávková 

Čt 11. ledna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

15 – 19. ledna: Pololetní zkoušky HO 

St 17. ledna: Třídní přehrávka - L. Vencovský  

Pá 19. ledna: Třídní přehrávka - I. Kalesnikoviche 

Po 22. ledna: Školní kolo soutěže dechových a bicích nástrojů14.00 – 17.00  

Út 23. ledna: Galakoncert v kině od 19.00 hod. 

Čt 25. ledna: Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu 14.00 – 16.30 

Čt 25. ledna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 26. ledna: Třídní přehrávka v 17.00 hod. – J. Stránská 

Čt 1. února: Hudební vystoupení na vernisáži výstavy Volnočasové aktivity pro seniory 

Čt 1. února: Koncert soutěžících v sále ZUŠ - zpěv v 18.00 hod. 

Po 5. února: Koncert soutěžících – dechy, bicí v 18.00 hod. 

St 7. února: Jak vyléčit krále pro ZŠ v 11 hod. v kině  

St 7. února: Jak vyléčit krále v 18 hod. v kině 

Čt 8. února: Klavírní koncert Jitky Čechové v 19.30 hod. v koncertním sále ZUŠ 

Po 12. února: Okresní kolo soutěže bicích nástrojů ZUŠ Brandýs nad Labem 

Út 13. února: Okresní kolo soutěže ve zpěvu 

St 14. února: : Okresní kolo soutěže tanečního oboru 



 

 12 

Čt 15. – Pá 16. února: Okresní kolo soutěže dechových nástrojů 

Čt 15. února: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – A. Christianov 

Pá 16. února: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – L. Kunešová, M. Votrubcová 

Čt 8. března: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Čt 15. března: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – P. Beránková, N. Kobaladze, D. Šinaľová 

Pá 16. března: Vystoupení PHV v 17. 00 hod. – P. Beránková 

Po 19. března: Muzikály – repríza v 18.00 hod. v kině 

Čt 22. března: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Pá 23. března: Absolventský koncert v 18.00 hod. 

Pá 5. dubna: Hudební vystoupení na vernisáži výstavy Osobnost města v muzeu 

Po 9. dubna: Školení BOZP 

Út 10. – St 11. dubna: Hudební pohádka pro MŠ 9.30 – 11.30 hod. 

St 11. dubna: Hudební pohádka pro rodiče v 18.00 hod. 

Čt 12. dubna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 16. dubna: Absolventský koncert v 17.30 hod. 

Út 17. dubna: Koncert učitelů na zámku v 19.00 hod. 

St 18. dubna: Absolventský koncert v 18.00 hod. 

Pá 20. dubna: Absolventský koncert v 18.00 hod.  

So 21. dubna: Koncert Komorního orchestru a Pěveckého sboru Kantiléna v Prysku 

St 25. dubna: Jarní koncert orchestrů a sborů v 19 hod. v kině 

Čt 26. dubna: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 30. dubna: Třídní přehrávka v 17.30 hod. – E. Kuklová 

Po 30. dubna: Absolventský koncert v 18.30 hod. 

St 2. května: Absolventský koncert v 18.00 hod. 

Po 9. května: Hudební vystoupení na předávání Ceny starosty města na brandýském zámku 

Čt 10. května: Přijímací zkoušky 14.00 – 18.00 hod. 

Út 15. května: Májový koncert žáků na zámku v 19.00 hod. 

St 16. května: Přijímací zkoušky 14.00 – 18.00 hod. 

Čt 17. května: Vystoupení LDO v 17.30 hod. – 4. ročník – I. Ulrychová 

Čt 17. května: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 21. května: Absolventský koncert v 18.00 hod. 

Út 22. května: Z tance do tance v 18.00 hod. v kině 

Čt 24. května: ZUŠ OPEN 15.00 – 18.00 Masarykovo náměstí 

Po 28. května: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – M. Krejzová 

Čt 31. května: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Čt 31. května: Přehlídka dětských pěveckých sborů Děti dětem v Milovicích 

Pá 1. června: Absolventský koncert v 18.00 hod. 

Po 4. června: Vernisáž výstavy VO v 18.00 hod. v Rudolfince 

Út 5. června: Vystoupení LDO v 17.30 hod. 

Út 5. června: Koncert orchestrů v 18.00 hod. na nádvoří zámku – F. Fejgl 

St 6. června: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – L. Vencovský 
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Čt 7. června: Koncert žáků v koncertním sále ZUŠ 

Po 11. června: Vystoupení LDO v 18.00 hod. – B. Hrnečková 

11. – 15. června: Postupové zkoušky HO 

Pá 15. června: Třídní přehrávka v 18.00 hod. – I. Kalesnikovich 

Čt 21. června: Vystoupení LDO v 18.00 hod. – 6. roč. a I. roč. – I. Ulrychová 

St 27. června: Třídní přehrávka v 17.00 hod. – V. Gregor 

Čt 28. června: Třídní přehrávka v 17.00 hod. – A. Morávková 

 

 
 

7. Ochrana osobních údajů  
Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 byly 

vytvořeny nové dokumenty k ochraně osobních údajů zaměstnanců, žáků i 
jejich zákonných zástupců: 

 

- zaměstnanci školy 
Oznámení o zpracování osobních údajů zaměstnanců 

Oznámení o zpracování osobních údajů na webu školy a propagace v 
místním tisku a na nástěnkách školy 

S obsahem dokumentů se seznámili všichni zaměstnanci ZUŠ. 

 
- žáci školy a jejich zákonní zástupci 

Oznámení o zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných 
zástupců 

Oznámení o zpracování osobních údajů žáků na webu školy a 
propagace v místním tisku a na nástěnkách školy  

Dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
 

Dne 9. dubna se vedení školy zúčastnilo školení k  ochraně 

osobních údajů v  budově městského úřadu v  Brandýse nad 

Labem.  
Pro ostatní zaměstnance školy bylo zorganizováno školení dne 26. května 

v hotelu Hubertus ve Valticích. 
 

 
7. Informace o výsledcích kontrol  
 

 
V březnu 2018 provedena kontrola plateb pojistného  

na veřejné zdravotní pojištění  a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného kontrolorkami VZP ČR.   Nebyly 
zjištěné žádné splatné závazky  ani jiné evidenční nedostatky.  

Viz protokol ze dne 23. 7. 2018.  
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V dubnu 2018 provedena kontrola plnění povinností 
v nemocenském a  důchodovém pojištění a při  odvodu 

pojistného stanoveném zákonem kontrolorkou OSSZ Praha 

východ.  Nebyly zjištěny žádné nedostatky . Výsledek kontroly –  
bez závad. Viz protokol o kontrole č. 453/18/228 ze dne 5. 4. 

2018. 
 

V dubnu 2018 byla provedena preventivní požární 
prohlídka preventistou města Brandýs nad Labem . Kontrola 

nezjistila závažné nedostatky, které jsou v  rozporu s platnými 

předpisy. Viz Zpráva o preventivní prohlídce ze dne 17. 4. 2018. 

 
8. Ekonomická část zprávy  

  účetní rok 2017 

Příjmy: 
Příspěvek na mzdy a odvody a ONIV od KÚ 14372101,0 

Příspěvek na provoz od města  1250000,0 

Školné za žáky  1600654,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      66148,0 

Příjmy za půjčené nástroje      81250,0 

Ostatní příjmy (úroky , přeplatky záloh)            34580,67 

Celkové příjmy  17405681,12 

   

Výdaje: 

Platy zaměstnanců a zákonné odvody 14295585,0 

Platy za provedenou práci 82220,0 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  711815,8 

Opravy a údržba    333497,8 

Odpisy majetku   146047,0 

Energie –  plyn, elektřina, voda  440065,01 

Pojištění školy, zaměstnanců (kooperativa)  43657,0 

Náklady na stravné zaměstnanců  231844,7 

Materiál (na opravy, pro kancelář aj.) 321494,62 

Náklady na telefony     78125,00 

Knihy, uč. pomůcky, učebnice  115601,36 

Nákup služeb  457471,76 

Ostatní provozní náklady 147308,62 

Celkové výdaje neinvestiční  17404733,67 

 

 
Hospodářský výsledek ve výši Kč 947,45 schválen radou města 

k převedení do rezervního fondu.  
 

 

 Škole nevznikla daňová povinnost za rok 2018. Daňové 
přiznání podáno v  březnu 2018 na FÚ Stará Boleslav. 
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účetní rok 2018, 1. pololetí 

 
Příjmy: 
Příspěvek na mzdy a odvody a ONIV od KÚ 7778580,0 

Příspěvek na provoz od města  625000,0 

Školné za žáky  966740,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      82977,0 

Příjmy za půjčené nástroje      55900,0 

Ostatní příjmy (úroky , přeplatky záloh)            124065,08 

Celkové příjmy  9633262,08 

   

Výdaje: 

Platy zaměstnanců a zákonné odvody 7746584,0 

Platy za provedenou práci 37492,0 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  89048,61 

Opravy a údržba  167106,72 

Odpisy majetku  72516,0 

Energie –  plyn, elektřina, voda  75809,86 

Pojištění školy, zaměstnanců (kooperativa)  24756,0 

Náklady na stravné zaměstnanců  148393,5 

Materiál (na opravy, pro kancelář aj.) 68337,20 

Náklady na telefony 39183,00 

Knihy, uč. pomůcky, učebnice  92624,966 

Nákup služeb  259596,36 

Ostatní provozní náklady 257630,204 

Celkové výdaje neinvestiční  9079078,42 

 

 
 

 

 
 

V Brandýse nad Labem 30. srpna 2018  
 

 

 

 

 

Bc. Jaroslav Bayer 
     ředitel školy  
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V říjnu 2008 proběhla kontrola třemi inspektory České 
školní inspekce zaměřená na hodnocení rovnosti příležitostí ke 

vzdělávání, vedení školy, předpoklady pro řádnou činnost 

školy, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v  HO a TO a 
partnerských vztahů .  Inspekce neshledala žádné závažné 

nedostatky. Inspekční zpráva čj. ČŠI -1651/08-02 ze dne 24. 11. 
2008 

 
V lednu 2009 provedena kontrola plateb na zdravotní 

pojištění kontrolorkou VZP Praha východ – nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. Protokol K/Ši/30/09 ze dne 28. 1. 2009.  

V říjnu 2008 provedena kontrola plateb sociálního 

pojištění a vyplácení nemocenských dávek  kontrolorkou OSSZ 
Praha východ – nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Protokol č. 155/08 ze dne 17. 10. 2008  
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