
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti za školní rok 2020/2021 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 

a 1. pololetí 2021 
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Úvodní slovo k výroční zprávě 

 

Školní rok 2020/2021 byl bezprecedentním způsobem ovlivněn nemocí 
Covid -19. 

Výuka probíhala převážně distančním způsobem. Individuální a skupinové 

vyučování se docházkou lišilo. Po říjnovém uzavření škol se individuální 

prezenční výuka vrátila v prosinci zpět do škol, aby pak byla po Vánocích 
obnovena až 12. dubna. Prezenční skupinové vyučování byl uzavřeno 

dlouhých sedm měsíců. Škola k distanční výuce využila platformu Google, jež 
byla velkým pomocníkem zejména ve skupinové výuce.  

Na podzim škola improvizovaně oslavila 70. let svého trvání online 

narozeninovým koncertem, vlastním pexesem, malou brožurou o škole a 

školní soutěží.  

Na přelomu kalendářního roku došlo k obměně na postu ředitele školy. 
V prosinci 2020 ukončil své působení na škole dlouholetý ředitel Bc. Jaroslav 

Bayer.  

Některé akce školy musely být zrušeny, což nás velice mrzí, některé se 

podařilo převést do nahrávek a do online prostředí. Bohužel byly zrušeny 
všechny umělecké soutěže v prezenční podobě.  

Na jaře 2021 škola zapracovala na vylepšení pracovního prostoru ve dvou 

třídách, které jsou obráceny na jižní stranu a slouží k výuce dramatického 
oboru a ke zkouškám dechových orchestrů. V učebnách je pevné chladící 

zařízení s venkovní jednotkou na střeše školy. Výtvarný obor má nově na 

zahradě školy k dispozici altán pro venkovní výuku. Na hlavní budově 
proběhla ve všech třídách instalace datových rozvodů. Ty jsou potřebné nejen 

k distanční výuce, ale jsou i předzvěstí plánovaného přechodu školní povinné 
dokumentace z papírové podoby do elektronické ve školním programu 

Klasifikace.  

 

Dne 30. 08. 2021 v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi  

 

Mgr. Jaromíra Stránská, ředitelka školy 
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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 

   J. V. Práška 669 (budova u gymnázia)

 E-mail: sekretariat@zus.brandys.cz    

  reditel@zus-brandys.cz 

  reditelka@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:  24 

 Venkovní učebna:  1 

 Celkový počet žáků školy:   750 

 Celkový počet zaměstnanců:   43 

 (z toho pedagogů):         40 

 Ředitel školy:     Bc. Jaroslav Bayer 
        Mgr. Jaromíra Stránská 

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

 Vyučovací jazyk:   český 

mailto:reditel@zus-brandys.cz
mailto:reditelka@zus-brandys.cz
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Přehled školného na školní rok 2020/2021 
 

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 560,- 

Ročníky I. a II. stupně 720,- 

Výtvarný obor  

Přípravné studium 800,- 

Ročníky I. a II. stupně 880,- 

Literárně dramatický obor  

Přípravné studium 480,- 

Ročníky I. a II. stupně 640,- 

Studium pro dospělé 920,- 

 
 
 

 
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 
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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. 
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2. Přehled oborů 

 
Žáci všech oborů jsou vyučováni podle školského 

vzdělávacího programu v platném znění.  
 

Hudební obor – akordeon, baryton, bicí nástroje,  

   klavír, hoboj, housle, klarinet, kontrabas, kytara,  
   keyboard, lesní roh, příčná flétna, saxofon, sborový  

   zpěv, sólový a komorní 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, linoryt  

 
Literárně dramatický obor  - dramatická výchova, přednes  

 
 

3. Zaměstnanci školy  
 

Pedagogičtí pracovníci    

Příjmení jméno  aprobace vzdělání  

Bayer Jaroslav, Bc.  F létna,  komorní orchestr  VŠ  

Beránková Lenka  klavír  SŠ  

Beránková Petra,  PhDr.,  Ph.D.  Klavír ,  PHV VŠ  

Bort lová Tereza, Mgr.  Zpěv, HN  VŠ  

Copáková I lona  TO SŠ  

Dostálová Roušarová Hana, MgA.  Housle  VŠ  

Fejg l Frant išek, Mgr.  Trombon,  taneční orchestr,  ZF  VŠ  

Gregor Vít ,  PhDr. ,  MgA.,  Ph.D.  Klavír  VŠ  

Hrnečková Barbora,  BcA.  Dramat ická  výchova  VŠ  

Chr ist ianov Alexandr,  Mgr.  Klavír,  keyboard  VŠ  

Jarčičová Petra  VO –  keramika SŠ  

Ježek Jan,  DiS.  Bic í nástroje  VOŠ  

Jůzl Mart in,  DiS.  Trubka  VOŠ  

Kalesnikovich Ivan, Bc.  Kytara  VŠ  

Kobaladze Nanuli  Klavír   VŠ  

Krejzová Marlies,  Mgr.  B icí nástroje  VŠ  

Kubík Vít ,  DiS.  Vio la,  housle,  smyčc. orchestr  VOŠ  

Kuklová Eva  Akordeon  VOŠ  

Kunešová Lucie  Akordeon  VOŠ  
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Machač Kolingerová Anna, Bc.  Zpěv  VŠ  

Mat lasová Kateř ina,  MgA.  Lesní roh,  zobcová  flétna  VŠ  

Michalová Pavla,  MgA.  Housle  VŠ  

Morávková Alena, PaedDr.  Klavír,  keyboard  VŠ  

Novotná Pešková Anna, DiS.  Zpěv  VOŠ  

Ogounová Ludmila  TO VOŠ  

Podhajská Markéta  Bicí nástroje  VOŠ  

Prokopiusová Květoslava  Zpěv  VOŠ  

Schneider Ladis lav  Vio loncello   VOŠ  

Slivanský Václav  F létna,  zobcová flétna  VOŠ  

Smrž David ,  DiS.  Klar inet ,  saxofon VOŠ  

Stránská Jaromíra,  Mgr.  Klavír,  HN  VŠ  

Susová Michaela  VO ,  výstavnictví  SŠ  

Šinaľová Dominika, Mgr.  Klavír  VŠ  

Škorpil Boř ivo j,  DiS.  Saxofon, hobo j,  ZF VOŠ  

Šťastný Jaroslav ,  DiS.  Kontrabas,  baskytara,  tuba VOŠ  

Ulrychová Ir ina,  doc.,  Mgr.  LDO VŠ  

Vadassová Kristýna, Mgr.  Sborový zpěv  VŠ  

Vartová Věra  Housle  VOŠ  

Vencovský Lukáš,  BcA.  Kytara  VŠ  

Vitvar Rosůlek Miloš  Kytara  VOŠ  

Votrubcová Monika ,  Mgr.  Akordeon, keyboard, HN VŠ  
 

 

Ostatní pracovníci  
 

Příjmení jméno  funkce vzdělání  

Hlaviznová Ivana  ško lnice ,  uklízečka  st řední  

Vasilyová Silvie  hospodářka, účetní  st ředoškolské  
  

 

Učitelky na mateřské a rodičovské dovolené  

Bort lová Tereza, Mgr.  Zpěv, HN  VŠ  

Kubíková Vanda, MgA.  Vio la,  VŠ  

Vávrová Markéta,  Mgr.  Housle  VŠ  
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4. Přijímací řízení  

 
Vzhledem k zákazu osobní přítomnosti uchazečů v  budově ZUŠ 

souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 proběhly přijímací 

zkoušky až v  červnových termínech - 9. a 15. června. Dva žáci  

hudebního oboru přestoupili z pražských ZUŠ. Přijímací zkoušky 
do tanečního oboru byly realizovány v  termínech 12. a 19. června 

po skončení výuky podle aktuálního rozvrhu. Přijímací řízení 
nenarušilo průběh výuky v  ZUŠ, což bylo cílem vedení školy. Počet 

přijatých žáků do jednotlivých oborů vyhovuje možnostem školy pro 
školní rok 2021/2022 . 

 

 

Obor, studijní zaměření  Přijatí žáci 

Hudební obor 

 

74 

PHV 36 

Akordeon 2 

Basová kytara 1 

Bicí nástroje 4 

Housle 2 

Klarinet 1 

Klavír 6 

Kytara 2 

Lesní roh 1 

Příčná flétna  2 

Sólový zpěv  3 

Sborový zpěv  2 

Trubka 2 

Violoncello 1 

Zobcová flétna 9 

Literárně dramatický obor  

 

21 

PDV 4 

Dramatická průprava  9 

Základy dramatické tvorby 8 

Taneční obor  

 

23 

PTV  15 

Taneční průprava  8 
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Výtvarný obor 

 

48 

PVV 26 

Plošná tvorba  18 

Prostorová tvorba  4 
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5. Sedmdesáté výročí školy  

Ve školním roce 2020/2021 ZUŠ v  Brandýse nad Labem – Staré 
Boleslavi oslavila 70. výročí svého vzniku. Plánované akce 

k výročí byly zrušeny z  důvodu uzavření škol. Na webu školy 
byl zveřejněn krátký obrazový dokument s  názvem „ZUŠ slaví 

narozeniny“, ve kterém se žákům i rodičům připomněly 
významnější projekty a akce posledních let. Vedení školy 

rovněž vytvořilo aktuální brožuru s informacemi o studijních 
zaměřeních a výroční pexeso s  obrázky žáků výtvarného oboru. 

Zhotovené propagační materiály byly žákům rozdány 
v hodinách před koncem kalendářního roku v  krátkém období 
obnovení prezenční výuky ve škole.  Začátkem druhého pololetí 

se nemalý počet žáků hudebního oboru zúčastnil Soutěže 
k sedmdesátému výročí školy.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 

Soutěž ZUŠ  vyhlašovaná MŠMT  – vzhledem k vydání nařízení 

Ministerstva zdravotnictví byly soutěže MŠMT v tomto školním roce 
zrušeny. Na základě zájmu žáků byla uspořádána interní Soutěž 

k sedmdesátému výročí školy , které se zúčastnilo více než 

devadesát žáků školy. Soutěžní skladby posuzovalo vedení školy na 
základě zaslaných záznamů. Z  vítězných nahrávek byl sestaven 

Koncert vítězů , který byl zveřejněn na webu školy.  
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Vítězné nahrávky a jejich interpreté:   
 

Hra na akordeon 

Eliška Pospíšilová – A. Piazzolla: Libertango 
Jáchym Fuks – M. Laštovičková: Allegro Energico  

Anna Alešová  – M. Laštovičková: Pekelná hádanka  

Kristýna Marková – J. F. Bach: Allegro 
 

Hra na bicí a dechové nástroje:  
Miloslav Buchta (bicí nástroje) – Systém of a Down: Chop Suey! 

František Kalina  (trubka) – W. A. Mozart: Sonatina F dur  

Jakub Vaňata (trubka) – J. Hanuš: Impromptus – Andante, 
       Allegretto 

Antonín Vašíček (trombon) -  Tradicional:  Scarborough Fair 
Josef Dressler (trombon) – F. White Meacham: American Patrol 

Terezie Hyklová (klarinet) – G. P. Telemann: Gigue 
Markéta Hrabětová (příčná flétna) – G. P. Telemann: Polonaise ze 

        suity h moll 

Dominika Laurinová (saxofon) – L. Armstrong: What  
        A Wanderfull World  

 
Hra na klavír  

David Werner – D. Kabalevskij: Žertovná  

Sára Srbová – J. S. Bach: Dvouhlasá invence d moll  
Lucie Černá  – J. Haydn: Sonata D dur, 1. věta  

Karolína Boháčová – I. Berkovič: Preludium e moll, č. 4  
Milena Stránská – A. Skrjabin: Nocturno As dur 

Jakub Kohoutek – P. I. Čajkovskij : Říjen z cyklu Roční doby  
Ondřej Machota – J. Ježek: Svítá 

 

Hra na kytaru 
Anežka Vostrá – T. Stachak: Višňový květ, Motýlí tanec  

Tereza Šilarová – R. Dyens: Tango en Skai 
Vojtěch Špitálský  - Vojtěch Špitálský – Easy Jazzy 
 

Hra na smyčc.  nástroje  
Eliška Čiháková (housle) – A. Dvořák: Romantický kus č. 2  

Adéla Volfová (viola) – J. S. Bach: Preludium ze Suity č. 1  
Terezie Vartová  (housle) – J. F. Mazas: Etuda č. 7  

Tobiáš Jireš (violoncello) – A. Cofalik: Dva malí oslíci, Antilopa 

 
Sólový zpěv  

Anna Alžběta Hlavicová – L.Mašínová: Kocour - polka 

Eliška Svrčková – J. Suchý, J. Šlitr: Na okně seděla kočka  
Marie Anna Šustková – L. Janáček: Obrázek milého  

Matyáš Toman – J. Ježek: Nebe na zemi  
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Pěvecká soutěž Pražský pěvec – Dětská opera Praha  
4. – 6. června 2021 – soutěž se uskutečnila na základě zaslaných 

nahrávek soutěžících  

 
1.  Kategorie: 3. cena – Sofie Měchurová (A. Pešková Novotná)  

  Čestné uznání – Jakub Benda (A. Pešková Novotná)  
2.  Kategorie: Čestné uznání – Tereza Matulová  

(A. Pešková Novotná)  
3.  Kategorie: 3. cena – Eliška Svrčková (A. Pešková Novotná)  

    Čestné uznání – Eliška Kubáčová  

(A. Pešková Novotná)  
 Čestné uznání – Lucie Dřevová  

(K. Prokopiusová) 
   Čestné uznání – Vladan Kotek (K. Prokopiusová)  

 

Cena DOP za interpretaci písně Valčík pro maminku – Sofie 

Měchurová 
Diplom za přednes písně Čí to husičky – Eliška Kubáčová  

 
Žáci přijatí na umělecké školy:  

 

Klára Berounská  Pražská konzervatoř – lesní roh  
Miloslav Buchta  Mezinárodní konzervatoř  Praha – bicí 

nástroje 

Anna Čečrdlová  Mezinárodní konzervatoř Praha – sólový zpěv  
Kateřina Šídlová  Mezinárodní konzervatoř Praha – sólový zpěv  
Terezie Vartová Konzervatoř Pardubice  
 
 

Střední školy s  výtvarným zaměřením:  
Emma Trávníčková, Karolína Dittrichová, Tereza Zůrková, Šarlota Drštková,  

Agáta Křenková, Tereza Koderová, Karolína Svobodová, Jana 
Kastnerová, Natálie Havelková 

 
Distanční výuka a závěr školního roku  

 

Vzhledem k situaci spojenou s epidemií koronaviru přešli  
pedagogové ZUŠ od října 2020 na distanční formu výuky. Vedení 

ZUŠ umožnilo učitelům zvolit způsob výuky, který jim vyhovuje – 
podmínkou byl pravidelný kontakt se žáky, který zajišťuje 

návaznost v probírané látce. Většina pedagogů učila online 

s využíváním aplikací Google Meet, Zoom nebo Skype. Někteří  
k výuce na dálku využívali vlastní instruktivní videozáznamy 

s patřičným komentářem, žáci zpětně reagovali zasíláním záznamů 
vlastní práce. 

Učitelky hudební nauky a PHV si zřídily učebnu classroom, 
prostřednictvím které svým žákům pravidelně zasílali úkoly 

k probírané látce. K procvičování úkolů využívaly nástroje, které 
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Google nabízí tak, aby byla výuka pro žáky dostatečně pestrá a 
atraktivní. Žáci výtvarného, tanečního a literárně dramatického 

oboru dostávali zadání e-mailem. 

Po krátkém období prezenční individuální výuky v  prosinci 
byly školy opět uzavřeny a s  novým vedením školy došlo i  

k významným změnám v  distanční výuce.  
Výuka v učebnách Google Classroom byla zavedena i ve 

výtvarném a literárně dramatickém oboru, taneční obor byl 
vyučován online přes aplikaci Zoom podle stabilního rozvrhu. 

Individuální výuka probíhala u všech žáků online v  předem 

domluvených časech.  
Jelikož ve druhé polovině dubna byla obnovena prezenční 

výuka v budovách ZUŠ, v  červnu proběhly i postupové zkoušky 
hudebního oboru. Úroveň žáků byla posuzována s  ohledem na 

dlouhé období distanční výuky.  

Absolventská vystoupení byla zveřejněna na videozáznamech , 
a doplnila tak koncerty všech oddělení, všechny na webu školy od 

28. května : 
Koncert žáků klavírního oddělení + Absolventský koncert  

Koncert žáků akordeonového a klávesového oddělení  
Koncert žáků kytarového oddělení  

Koncert žáků smyčcového oddělení  

Koncert žáků pěveckého oddělení  
Koncert žáků oddělení bicích a dechových nástrojů  

 

6. Údaje o školních i mimoškolních aktivitách školy  
 

Četnost koncertů školy i akcí v okolí byla v prvním pololetí 

školního roku a v převážné části druhého pololetí významně 
ovlivněna zákazem veřejných produkcí.  

Výkony žáků všech oborů byly zveřejňovány na  stránkách školy 

v průběhu celého období distanční výuky. Děti z  PHV se představily 
ve společném vystoupení Naše písničky, žáci hudebního oboru 

v cyklu Koncerty z karantény.  
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Taneční obor zpestřil stránky školy čtyřmi ročníkovými 

chereografiemi – Rybičky, Motýlci, Cikánský tanec a Country 
tanec. Literárně dramatický obor uvedl pásma krátkých filmů 

Minipříběhy a Příběhy naší kuchyně. Práce žáků výtvarného 

oboru byly zdokumentovány na fotografiích a pravidelně 
vystavovány na webu po celý školní rok.  
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Téměř všechna vystoupení žáků pěveckého a dechového 
oddělení na Vítání občánků se nekonala, zrušen byl i tradiční 

Galakoncert ZUŠ, taneční vystoupení Z tance do tance a ZUŠ OPEN.  

Po obnovení prezenční výuky uspořádala ZUŠ čtyři velké 
Koncerty na nádvoří zámku v  Brandýse nad Labem, které se konaly 

za účasti zástupců vedení města – (Nejen) klasika v ZUŠ, Jazz a 
pop v ZUŠ, Hudební soubory v  ZUŠ a Paradox Unit a žáci ZUŠ. 

Na koncertech účinkovali sólisté hudebního oboru i řada souborů 

a orchestrů – kytarový soubor, smyčcový orchestr i pěvecké sbory 
Kantiléna a Kantilénka. Koncerty se setkaly s  pozitivními ohlasy ze 

strany publika a jsou pro školu novou inspirací do budoucna. 
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KONCERTY NA NÁDVOŘÍ 
 

 

 

   (Nejen) klasika v ZUŠ 
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   Jazz a pop v ZUŠ 
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Hudební soubory v ZUŠ  
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Dalším inspirativním prvkem a současně i velice praktickým 
příspěvkem do budoucna je vybudování zahradního přístřešku 

v prostorech budovy u gymnázia, ve kterém se konala v  závěru 

školního roku představení literárně dramatického oboru  
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   Přehled všech vystoupení ve školním roce 2020/2021 

  
19. září: Vítání občánků na brandýském zámku 

22. září: Na kus řeči – housle, klavír 

1. října: Koncert žáků v sále školy 

2. října: Třídní přehrávka A. Morávkové 

6. října: Na kus řeči – kytarové trio 

18. listopadu: Podzimní koncert v karanténě I. na webu školy 

28. listopadu: Adventní vystoupení online – akce města 

2. prosince Podzimní koncert v karanténě II. na webu školy 

16. prosince: Vánoční koncert v karanténě IV. na webu školy 

20. ledna: Zimní koncert v karanténě V. na webu školy 

17. února: Zimní koncert v karanténě VI. na webu školy 

3. března: Koncert vítězů soutěže ZUŠ na webu školy 

5. března: Vystoupení tanečního oboru Rybičky na webu školy 

23. března: Vystoupení tanečního oboru Motýlci na webu školy 

24. března: Jarní koncert v karanténě VII. na webu školy 

30. března: Krátké filmy LDO Minipříběh a Příběhy jedné kuchyně na webu školy 

9. dubna: Vystoupení PHV Naše písničky na webu školy 

21. dubna: Jarní koncert v karanténě VIII. na webu školy 

13. května: Vystoupení tanečního oboru Cikánský tanec na webu školy 

28. května: Koncert pěveckého oddělení s absolventy na webu školy 

28. května: Koncert kytarového oddělení s absolventy na webu školy 

28. května: Koncert klavírního oddělení na webu školy 

28. května: Absolventský koncert klavírního oddělení na webu školy 

28. května: Koncert akordeonového a klávesového oddělení s absolventy na webu školy 

28. května: Koncert oddělení smyčcových nástrojů s absolventy na webu školy 

28. května: Koncert oddělení bicích a dechových nástrojů s absolventy na webu školy 

3. června: Koncert na nádvoří – (Nejen) klasika v ZUŠ  

10. června: Koncert na nádvoří – Jazz a pop v ZUŠ 

15. června: Vystoupení tanečního oboru Country tanec na webu školy 

17. června: Koncert na nádvoří – Hudební soubory v ZUŠ 

21. června: Koncert v zahradě – třídní přehrávka N. Kobaladze a P. Michalové 

22. června: Představení LDO v zahradě – Sprejeři, Fotoaparát, Někdo zaklepal 

23. června: Koncert v zahradě – třídní přehrávka L. Vencovského 

24. června: Koncert na nádvoří – Paradox Unit a žáci ZUŠ 

24. června: Představení LDO v zahradě – Chudáci duchové, Bajky 

25. června: Koncert v zahradě – třídní přehrávka I. Kalesnikoviche 

28. června: Koncert v zahradě – třídní přehrávka A. Machač Kolingerové 

29. června: Koncert v zahradě – třídní přehrávka A. Morávkové 
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7. Informace o výsledcích kontrol  
 

V dubnu 2019 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 11. 4. 2019. 

 
 

8. Ekonomická část zprávy  
  účetní rok 2020 
 

Příjmy: 

Příspěvek na mzdy a odvody od KÚ  20658116,0 

Příspěvek na provoz od města  1250000,0 

Školné za žáky  1575522,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      24070,0 

Příjmy za půjčené nástroje      74450,0 

Ostatní příjmy (kopírování, přeplatky , aj.)         51929,74 

Celkové příjmy 23634087,74 

   

Výdaje: 

Platy zaměstnanců školy  a zákonné odvody 20658116,00 

Platy za provedenou práci  89685,00 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  636150,03 

Opravy a údržba    247079,05 

Odpisy majetku   194140,00 

Energie – plyn, elektřina, voda  378616,38 

Pojištění školy  32024,00 

Náklady na stravné zaměstnanců  193248,00 

Náklady na telefony     80425,60 

Materiál (na opravy, pro kancelář aj.)  316848,48 

Knihy, učební pomůcky, učebnice 49936,96 

Bankovní poplatky 20790,97 

Nákup služeb 628157,30 

Ostatní provozní náklady 108868,47 

Celkové výdaje neinvestiční  23634086,24 

 
 

Hospodářský výsledek ve výši Kč 1,50 schválen radou města 
k převedení do rezervního fondu.  

 
 

 Škole nevznikla daňová povinnost za rok 2020. Daňové 

přiznání podáno v  březnu  2021 k FÚ Stará Boleslav. 
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účetní rok 2021, 1. pololetí 

 
Příjmy: 

Příspěvek na mzdy a odvody od KÚ  9225179,0 

Příspěvek na provoz od města  729162,0 

Školné za žáky  880263,0 

Příjmy z pořádaných koncertů      9773,0 

Příjmy za půjčené nástroje      50750,0 

Ostatní příjmy (kopírování, přeplatky záloh)      37420,78 

Celkové příjmy 10932547,78 

   

Výdaje: 

Platy zaměstnanců školy  a zákonné odvody 9225135,00 

Platy za provedenou práci  34172,00 

Nákup DDHM (hud. nástroje, nábytek a p.)  301512,19 

Opravy a údržba  70704,97 

Odpisy majetku  59926,00 

Energie – plyn, elektřina, voda  68646,20 

Pojištění školy, zaměstnanců (kooperativa)       32024,00 

Náklady na stravné zaměstnanců  145553,90 

Náklady na pořádané soutěže  1497,0 

Náklady na telefony 39026,22 

Knihy, uč. pomůcky, učebnice  30969,00 

Bankovní poplatky 8765,00 

Nákup služeb  235188,90 

Ostatní provozní náklady 138607,70 

Celkové výdaje neinvestiční  10391728,08 

 

 
 

 

 

 
V Brandýse nad Labem 12. srpna 2021  
 

 

 

 

Mgr. Jaromíra Stránská 

ředitel školy  
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   Jazz a pop v ZUŠ 
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Hudební soubory v ZUŠ  
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