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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace

IČO: 06630251
DIČ: CZ06630251
IZO: 181 096 013

Sídlo: Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy

Hudební obor: Pražská 14, 250 81 Nehvizdy

Taneční obor: Bedřicha Mouchy 1001, 250 81 Nehvizdy

Výtvarný obor: Bedřicha Mouchy 243, 250 81 Nehvizdy

korespondence: Pražská 255, 250 81 Nehvizdy

zřizovatel školy: Městys Nehvizdy, Pražská 255. 250 81 Nehvizdy

ředitel školy: Aleš Háva, DiS.

dat. zař. do sítě škol: 1. září 2018

kapacita školy 20/21: 145 žáků

web školy: www.zusnehvizdy.cz,

email školy: info@zusnehvizdy.cz

ID datové schránky: bjkm2kb

Základní umělecká škola Nehvizdy, příspěvková organizace vznikla jako samostatný subjekt
rozhodnutím zastupitelstva městyse Nehvizdy ze dne 26. 10. 2017 a zápisem do rejstříku
škol dne 2. 3. 2018 s platností 1. 9. 2018. Škola sídlí v budově bývalé základní školy
společně s dětským centrem Dráček. Všechny budovy, ve kterých škola působí jsou
majetkem zřizovatele. Rada školy není zřízena.
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2.PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském
rejstříku

HUDEBNÍ OBOR
1. PHV - přípravná hudební výchova
2. Hra na akustickou a elektrickou kytaru
3. Hra na zobcovou flétnu
4. Hra na příčnou flétnu
5. Sólový populární zpěv
6. Hra na klavír
7. Hra na housle
8. Hra na bicí nástroje
9. Hudební nauka

VÝTVARNÝ OBOR
1. Kresba -  malba
2. Keramika – socha

TANEČNÍ OBOR
1. Pohybová průprava
2. Klasický tanec
3. Lidový a moderní tanec
4. Taneční praxe

LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR
1. Dramatická tvorba
2. Práce v souboru

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve všech oborech vyučováno podle Školního vzdělávacího

programu ZUŠ Nehvizdy, který byl k 1. 9. 2020 aktualizován.
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3. ZABEZPEČENÍ PROVOZU

3.1 Učebny
Učebny č. 1 – 5 se nachází v budově na adrese Pražská 14, Nehvizdy a disponují potřebným
vybavením pro úspěšnou výuku.

Učebna č. 1 – HN, PHV, individuální výuka

Učebna č. 2 – individuální výuka

Učebna č. 3 – individuální výuka

Učebna č. 4 – LDO, individuální výuka

Učebna č. 5 – individuální výuka, sál knihovny

Gymnastický sál a keramická třída se nachází na detašovaných pracovištích:

Gymnastický sál - sportovní hala ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 1001

Keramická třída - budova ZŠ Nehvizdy, Bedřicha Mouchy 243

3.2 Technické zabezpečení a vybavení školy
Bezpečnostní alarm v budově Pražská 14

Bezpečnostní požární odvětrání.

Hasící přístroje.

Vzduchotechnika (rekuperace) a klimatizace ve vybraných prostorách.

Nouzové osvětlení.

Vytápění plynem – ústřední topení.

Vnitřní telefonní a internetová síť

Vnitřní bezdrátová síť na internet rozdělená na veřejnou (wifi free pro žáky) a uzavřenou síť
(pro dokumenty a přenos informací zaměstnanců s ochranou osobních dat).

Strana 5



3.3 Vybavení školy

Učebna č. 1
dataprojektor, plátno, stolní počítač, monitor, digitální piano, tablety, ozvučovací systém,
školní jednomístné lavice, židle, nábytek, orffovy nástroje

Učebna č. 2
notebook, digitální pianino, nábytek

Učebna č. 3 (hudební studio)
stolní počítač, monitor, digitální piano, reproboxy, studiová technika (mikrofony, stojany,
kabely, zvuková karta)

Učebna č. 4
stolní počítač, monitor, pianino Yamaha, keyboard Yamaha s vybavením, klimatizační
jednotka, nábytek, stoly, židle,

Učebna č. 5
koncertní pianino Petrof, židle

Gymnastický sál
zrcadla, baletní tyče, pianino Petrof, reproduktor

Klub 100 - výtvarná dílna
Keramická pec, výtvarné lavice, židle, stolní počítač, monitor, wifi, dataprojektor, tabule.

Ředitelna
Stolní počítač, monitor, nábytek, tiskárna, serverová ústředna, digitální stage piano.

Sborovna/sekretariát
stolní počítač, monitor, nábytek, serverová ústředna, router, tiskárna, archív, klimatizační
jednotka

Ve škole není zajištěn bezbariérový přístup. Multifunkční tiskárnu má škola v pronájmu a je
umístěna ve společných prostorách.
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4. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

4.1  Celkový přehled pedagogických pracovníků

k datu 30. 6. 2021

počet fyzických
osob

z toho ženy průměrný přepočt.
počet

Interní pracovníci 8 5 4,0359

Externí pracovníci 3 1 DPP

Poř. č. pracovní
zařazení

úvazek stupeň
vzdělání

aprobace praxe v
letech

1. učitel HO 100% VOŠ klavír 19
5. učitel VO 38,10 % SŠ výtvarné

zpracování,
keramika

19

6. učitel TO 23,81 % VOŠ tanec 8
7. učitel HO 34,78 % VOŠ kytara 23
8. učitel LDO DPP VOŠ hudebně-dra

matické
umění

4

10. učitel HO 80,43 % VOŠ hudební
nauka,klavír

36

11. učitel HO 67,39% VŠ zpěv 12
14. učitel HO 41,30 % VŠ učitel, flétna 7
16. učitel HO DPP housle 10
17. učitel HO 17,39% VOŠ zpěv 10
20. učitel HO DPP bicí nástroje 1
Aprobovanost a kvalifikační předpoklady splňují všichni pedagogičtí pracovníci.

4.2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Seznam absolvovaných školení a seminářů:

1) Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ
(20. 1. 2021) - Háva Aleš, Pospíšilová Zdeňka Magdalena

2) Prevence syndromu vyhoření a stresu - jak neplýtvat energií a uspět v práci
(20. 4. 2021) - Hávová Andrea, Hřivnáčová Petra, Jankovská Lenka, Klíma Lukáš,
Sciazko-Krejbich Agnieszka, Skalička Vít, Uhlík Tomáš, Špoljarič Barbora

3) Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2021 (dechové
soboty, leden - květen 2021) - Johancsík Tomáš
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4.3 Celkový přehled nepedagogických pracovníků

k datu 30. 6. 2021

počet fyzických
osob

z toho ženy přepočtené úvazky

Interní pracovníci 1 1 0,75

Externí pracovníci 4 4 DPP,smlouva o
poskytování služeb
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5. ÚDAJE O POČTU ŽÁKŮ

5.1 Údaje o přijímacím řízení
Pro  školní rok 2020/2021 byla kapacita školy 145 žáků. Talentové zkoušky se konaly v
termínu 15. - 18. 6. 2020.  Podáno  bylo  84  přihlášek,  z toho bylo přijato 35 žáků. Všichni
žáci byli zařazeni do 1. stupně studia. Zároveň škola neměla žádného dospělého studenta.

Přehled žáků podle oborů k 30.9 2020

celkem TO VO LDO HO

celkem 145 24 37 15 69

z toho dívky 129 24 24 14 57

5.2 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled celkového prospěchu žáků

Stupeň
hodnocení

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Celkem

chlapců děvčat chlapců děvčat chlapců děvčat chlapců děvčat chlapců děvčat

Koncem 1.
pololetí

13 114 0 2 0 0 0 0 13 116

Na konci
šk. roku

12 104 0 7 0 0 0 1 12 112
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6. ÚDAJE O DALŠÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY

6.1 Další aktivity školy
FITBALET
Pod uměleckým vedením MgA. Barbory Špoljarič, naší pedagožky tanečního oboru, vznikly
taneční lekce pro dospělé  FITBALET.

APOLLÓNIE
Výtvarný workshop pro zájemce o výtvarný obor pod vedením Petry Hřivnáčové.

Obě aktivity se uskutečnily pouze v září 2020, poté byly v důsledku omezení nařízením
vlády zrušeny.

6.2 Soutěže a přehlídky
Výtvarná výstava na zámku v Brandýse nad Labem (březen 2021)
V rámci projektu MAP II pro Brandýsko, do kterého je naše ZUŠ Nehvizdy zapojena, jsme
dojednali spolupráci o zapůjčení výtvarných prací žáků ZUŠ. Jednalo se o přehlídku různých
výtvarných technik prezentovaných na plátně.

“To je hlína” - soutěžní charitativní přehlídka (březen 2021)
Obraz na plátně na téma “Skrytý poklad mezi námi” - žáci výtvarného oboru, bez umístění

Teplické flautohry 2021 (19. 6 . 2021):
Barbora Nekolná - 2. místo, 0. kategorie
Ema Jarešová - 2. místo, 0. kategorie
Michael Mašovský - 2. místo, 4. kategorie

Wall Art Jungle (červen 2021)
Projekt WALL ART s tématikou džungle připravený pro žáky vyšších ročníků výtvarného
oboru. Žáci moderní technikou graffiti ve stylu hip hop vyzdobili 13 x 2 metry dlouhou
stěnu ve venkovním prostoru budovy Pražské 14. Slavnostní dokončení s účastí veřejnosti se
konalo 25. 6. 2021.

6.3 Vlastní prezentace školy
24. 11. 2020 Online koncert 1 - klavír, zpěv

01. 12. 2020 Online koncert 2 - flétny

8. 12. 2020 Online koncert 3 - zpěv

09. 12. 2020 Online koncert 4 - kytary, LDO
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10. 12. 2020 Online koncert 5 - klavír, housle

14. 12. 2020 Online vystoupení 6 - tanec, galerie VO

22. 12. 2020 Adventní ZUŠkohraní (online)

23. 12. 2020 Vánoční koncert v kostele (online)

23. 2. 2021 Online koncert 7 - zpěv

02. 03. 2021 Online koncert 8 - klavír

17. 03. 2021 Online vystoupení 9 - tanec, LDO

23. 03. 2021 Online koncert 10 - flétny

26. 03. 2021 Online koncert 11 - Orfíci, zpěv

30. 03. 2021 Online koncert 12 - klavír

12. 06. 2021 Vítání občánků Nehvizdy - sbor HUNAMAPO

14. 06. 2021 Koncert 1 - klavír, housle, taneční vystoupení

15. 06. 2021 Koncert 2 - zpěv

16. 06. 2021 Vystoupení 3 - LDO

17. 06. 2021 Koncert 4 - flétny

18. 06. 2021 Koncert 5 - bicí

19. 06. 2021 Teplické flautohry 2021

21. 06. 2021 Vystoupení 6 - tanec

22. 06. 2021 Koncert 7 - klavír

23. 06. 2021 Vystoupení 8 - LDO

25. 6. 2021 Koncert 9 - Orfíci, zpěv, kytara, výstava VO - OPEN AIR

Škola ke své propagaci používá svoje webové stránky www.zusnehvizdy.cz a facebookový
profil https://www.facebook.com/zusnehvizdy. Dále o všech akcích a koncertech pravidelně
informuje měsíčník Nehvizdský kurýr.
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7. DISTANČNÍ VÝUKA
Na základě nařízení č. 7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a následně
dalších Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 v
období 05. 10. 2020 - 11. 4. 2021 v ZUŠ probíhala distanční výuka. V termínu 25. 11. 2020 -
20. 12. 2020 přišlo uvolnění v podobě možnosti prezenční výuky v režimu 1 žák/1
pedagogický pracovník, a od 7. 12. 2020 také možnost skupinové výuky do 10 žáků. Další
postupné uvolnění nastalo od 12. 4. 2021, k prezenční výuce jsme se vrátili (ještě s
omezením počtu žáků ve skupině) od 24. 5. 2021. Pedagogové se vrátili k již zavedenému
systému distančního vzdělávání přes google meet a další komunikační kanály. Kromě
vzdálené výuky se pro žáky nahrávali a sdíleli výukové materiály v podobě videí a
nahrávek, které jim byly přístupné z webových stránek nebo k kanálu YouTube. Ze společné
práce potom vznikly online koncerty a vystoupení. Abychom získali zpětnou vazbu na
způsob distančního vzdělávání, provedli jsme dotazníkové šetření jak mezi rodiči, tak mezi
pedagogy. Vyhodnocením obou dotazníků jsme získali informace, zda tento způsob výuky
funguje a jak vyhovuje zúčastněným stranám. Výsledky jsou přílohou.

Dotazníkové šetření pro pedagogy ZUŠ Nehvizdy (odpovědi)1

Dotazníkové šetření pro rodiče žáků ZUŠ Nehvizdy (odpovědi)2

2 Příloha č. 2

1 Příloha č. 1
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8. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
ZUŠ Nehvizdy neposkytuje žádné poradenské služby. Základní umělecké školství se zabývá
díky svému charakteru činnosti s žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými problémy
spíše okrajově. V ZUŠ Nehvizdy se případné situace řeší individuálně v součinnosti s
žákem, třídním učitelem a zákonnými zástupci. V průběhu uplynulých let nebyly řešeny
žádné přestupky školního řádu v oblasti sociálně patologických jevů. Žáci s mimořádnými
studijními předpoklady mají možnost studovat obor s vyšší časovou dotací (rozšířené
vyučování) v případě, že vykonají úspěšně komisionální zkoušky.
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9. ÚDAJE O ŘÍZENÍ ŠKOLY

9.1 Organizační schéma
Pedagogická činnost

1 Ředitel

1.1 pedagog

Administrativní činnost

1 Ředitel

1.1 Administrativní pracovník

Provozní činnost

1 Ředitel

1.1 Uklízečka

9.2 Autoevaluační zpráva
Vizi školy vnímáme zejména v naplnění základních uměleckých dovedností a v přípravě
žáků na praktické využití všech dostupných kompetencí s využitím celé škály uměleckých
dovedností. Na straně tedy schopnost připravit žáky na budoucí studium v dalších umělecky
či pedagogicky zaměřených školách (konzervatoře, vysoké školy pedagogické či
umělecko-pedagogické), rovněž tak využití získaných dovedností v neprofesionálním
uměleckém životě (amatérské či poloprofesionální hudební, činoherní i taneční soubory,
zájmové hudební činnosti, výtvarné dílny apod.), na straně druhé pak naučit žáky umět se
orientovat ve světě umění a získat pro život tři základní kompetence, které mohou být
motivací předat je v dospělosti další generaci (kompetence k umělecké komunikaci,
kompetence osobnostně sociální, kompetence kulturní).

Při hodnocení žáků přihlížíme nejen k míře nadání, ale také k pracovnímu úsilí v domácí
přípravě. V našem hodnocení jde především o motivaci žáků samotných. Známkování je
informací pro žáka i pro rodiče a vypovídá o jeho aktivním přístupu k výuce v hodinách a
domácí přípravě.
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Všichni pedagogové školy se snaží vytvářet přátelskou atmosféru, vzájemnou toleranci,
pozitivní přístup k žákům a motivovat je svou vlastní osobností a uměleckými zkušenostmi
k těm nejlepším výsledkům. Pedagog je svým žákům vždy vzorem a autoritou. Pedagogové
jsou vybíráni nejen dle své odborné způsobilosti požadované zákonem č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, kterou získala vystudováním konzervatoře, vysoké školy
uměleckého zaměření nebo pedagogické fakulty s uměleckým zaměřením, ale přihlíží se i na
jejich uměleckou praxi, která je nutnou podmínkou pro tvůrčí práci – učitel tak bude
vzorem pro své žáky.

Klima na škole
Na škole mezi většinou zaměstnanců panují přátelské vztahy. Otevřenost a přímost mezi
kolegy se přenáší i do vztahů pedagog - žák. Případné konflikty mezi pedagogem a žákem se
řeší okamžitě, s citem a taktem. Z dotazníků vyplývá, že klima na škole jako velmi dobré
vnímají nejen zaměstnanci, ale především rodiče a žáci.

Škola využije pro výuku moderních technologií a pracuje v duchu nových trendů ve výuce.
Zejména v hudební nauce má škola na zřeteli působivou výukou dosáhnout zájem žáků v
teoretické části předmětů. Dále se bude zdokonalovat s propojováním elektronického světa a
teoretickou výukou. Nejen IT je skvělým doplňkem probudit a udržet zájem žáků, ale i
zařazení moderních prvků do výuky (boomwhackers, body drumming apod.)

Vedení školy se snaží rozvíjet školu promyšlenou personální politikou, hospodárností
provozních nákladů, kvalitní výukou ve všech oborech a prezentováním práce dětí školními
i mimoškolními aktivitami.

Distanční výuka
Opakovaná vládní opatření v průběhu pandemie COVID 19 nás opětovně donutila ke
vzdálené výuce. V co největší míře jsme se snažili předat žákům vše ke kvalitní výuce tak,
aby zůstala jejich motivace a studium uměleckého oboru je stále bavilo. Přes technické
potíže s připojením, přenosem obrazu i zvuku a veškeré komunikační problémy se nám
podařilo nastavit takový systém, který nám pomohl distanční výuku překonat. Z
dotazníkových šetření je patrné, že nejvíce oceňované bylo pořádání online koncertů a
vystoupení, kde ve výkonech žáků byl zřetelně vidět a slyšet výsledek práce z distanční
výuky. Online koncerty byly formou streamu vysílány přes kanál Youtube, kde je mohla
sledovat široká veřejnost. Dále jsme vytvořili celou databázi videí a nahrávek, které
napomohly žákům v domácí přípravě. Ze vzdálené výuky jsme získali zkušenosti, které
můžeme využít i v prezenční formě vzdělávání. V případě další nutnosti učit na dálku tak již
máme zpracované osnovy, jak postupovat.
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10. ÚDAJE O ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ

10.1 Zapojení s partnery v ČR
Spolupráce s MAS Střední Polabí, z.s. Škola je příjemcem dotace z výzvy OP VVV -
Šablony II a MAS - Střední Polabí je naším partnerem při administrativním zajištění
projektu, pomáhá mimo jiné se zpracováním žádostí, zpráv z realizace, podkladů,
připomínek, atd.

Jednou z priorit pro naši školu je spolupracovat hlavně s mateřskými a základními školami,
dětskými centry, dětskými a mládežnickými kluby, atp., v blízkém okolí. Naším hlavním
partnerem je Základní a mateřská škola Nehvizdy, dále pak Dětské centrum Dráček.

Aktivně se účastnime akcí pořádaných městysem Nehvizdy. V letošním roce se jednalo
pouze o vítání občánků. Všechny ostatní akce byly pořadatelem zrušeny na základě vládních
opatření - viz 7. DISTANČNÍ VÝUKA

Také se účastníme ukázkových hodin, dílen a workshopů na středních uměleckých školách,
vysokých školách a v divadlech, z nichž může vzniknout další spolupráce s naší školou. I
nadále budeme usilovat o navázání dalších partnerských projektů a zajistit tak našim žákům
užitečnou výměnu zkušeností.

10.2 Zapojení do mezinárodní spolupráce
Škola zatím nemá rozvinutou mezinárodní spolupráci.
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11. PŘEHLED VÝSTUPŮ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ (instituce, termín,
stručný přehled zjištění)
Ve školním roce 2020/2021 kontroly neproběhly.
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12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
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13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
Škola byla zapojena do projektu MŠMT ČR Šablony II. Pedagogové byli seznámeni s
novými možnostmi využívání prostředků, sdílení zkušeností, zapojení ICT techniky do
výuky, využití ICT ve vzdělávání, projektových dnů ve škole, projektových dnů mimo školu
a komunitně osvětových setkání. Kvůli pandemické situaci, a z ní vyplývajících vládních
opatření, které zakazovali konání projektových dnů a komunitně osvětových setkání, jsme
požádali o změnu dosažení výstupů tak, abychom byli schopni projekt Šablony II. úspěšně
realizovat. Místo projektových dnů a komunitně osvětových setkání jsme využili možnosti
aktivit v oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů ZUŠ a naši
pedagogové se tak zúčastnili online vzdělávacího programu v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků Prevence syndromu vyhoření a stresu - jak neplýtvat energií
a uspět v práci. Tímto jsme splnili všechny výstupy a projekt je ukončen.

V tomto školním roce jsme zahájili hledání možností jak požádat o finanční podporu na náš
plánovaný projekt Přestavba koncertního sálu. Předmětem projektu je vytvoření
koncertního sálu, který škola potřebuje pro svou vzdělávací činnost. Koncertní sál je
nedílnou součástí vzdělávání žáků, slouží k jejich prezentaci na veřejnosti, uměleckému
vnímání produkce, posilování osobnosti před diváky a formování sebevědomí. Sál bude
sloužit také k vzdělávacím akcím, přednáškám, workshopům, seminářům, atp. S žádostí p
pomoc jsme se obrátili na MAS Střední Polabí a jejich projekt MAP II pro Brandýsko, který
se mimo jiné zabývá investičními potřebami škol.

Piana do škol - Nadace Karel Komárek Family Foundation (zakladatelé nadace manželé
Komárkovi) se rozhodli věnovat základním školám s rozšířenou výukou hudební výchovy a
základním uměleckým školám 8 pianin a 3 klavíry od českého výrobce Petrof, aby pomohli
rozvoji mladých hudebních talentů. Za tímto účelem byla v pondělí 21. září 2020 vypsána
grantová výzva. Sepsali jsme žádost a do výzvy školu přihlásili. Bohužel jsme nebyli
vybráni a nový nástroj jsme nezískali.
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