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1. Základní údaje o škole 
 

Základní umělecká škola Václava Talicha 

26601 - Beroun, Husovo náměstí 77  

 

Příspěvková organizace  

Zřizovatel:  Středočeský kraj  

Způsob hospodaření:  
podle zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb.  

IČO: 70 84 59 21 

IZO: 002 062 097 

 

Kontakty školy: 
Telefon: 311 625 559 

mobilní telefon (ředitelka): 702 210 394 

mobilní telefon (zástupce ředitelky): 702 232 156 

mobilní telefon (sekretářka): 725 985 919 

mobilní telefon (ekonom): 722 088 961 

e-mail: reditelka@zusberoun.cz 

e-mail: zastupce@zusberoun.cz 

e-mail: sekretariat@zusberoun.cz 

e-mail: ekonom@zusberoun.cz 

adresa webových stránek: www.zusberoun.cz  

 

Vedení školy: 
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová 

první jmenování do funkce: 1. 1. 2014 – na základě konkurzu ze dne 4. 12. 2013  

Zástupce ředitelky školy pro věci pedagogické: Mgr. Bc. Nela Rajtmajerová 

Ekonomka školy: Gabriela Janoušová (zastupuje ředitelku v její nepřítomnosti) 

 

Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny 

za hodnocený školní rok: 
Ve školním roce 2020/2021 nedošlo ke změnám zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 
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2. Charakteristika školy 

Hlavní činnost školy 

Hlavní činnost školy je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školsky zákon), v platném znění. ZUŠ V. Talicha je školou tříoborovou, 

vyučují se v ní obory hudební, taneční a výtvarný.  

Doplňková činnost školy – od 15. 2. 2016 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině školy z 15. 2. 2016 rozšiřuje činnost školy o „Doplňkovou činnost“ 

Příspěvková organizace je oprávněna provádět tuto doplňkovou činnost: 

1) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
2) Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 
 

Materiálně technické podmínky pro výuku 

ZUŠ Václava Talicha v Berouně sídlí v areálu tří budov na Husově náměstí v centru Berouna.  

Budovy jsou v majetku Židovské obce Praha a jsou spravovány na základě koncesionářské smlouvy  

ze dne 28. 2. 1995 společností Matana a.s. se sídlem Malá Štupartská 1/646, Praha 1.  

Škola budovy užívá na základě nájemní smlouvy dle § 663 a násl. občanského zákoníku v platném  

znění. Smlouva byla podepsána 30. 7. 2008 na základě Usnesení Rady kraje č. 028-19/2008/RK, ve  

kterém je ředitel pověřen realizací bodu 1 tohoto usnesení – uzavřením nájemní smlouvy a dalších  

kritérií v tomto bodě obsažených. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2014. 

Dne 30. 6. 2014 byla smlouva prodloužena na dobu určitou do 31. 12. 2019, za účelem zajištění provozu 

příspěvkové organizace – ZUŠ. Nájemní smlouva byla od 1. 1. 2020 historicky poprvé prodloužena na 

10 let, tedy do 31. 12. 2029. V září 2019 jsme získali prostor po bývalém knihkupectví, ze kterého je 

příjemná zkušebna pro sbory a orchestry.  

Učebny školy jsou přímo konstruovány jak pro individuální výuku, tak pro výuku různých ansámblových 

aktivit. Specializované třídy ateliérového typu pro výuku výtvarného oboru (malba, keramika) a taneční 

sál vybavený vším potřebným, co tato výuka vyžaduje, jsou na takové úrovni, že by je škole mohly 

závidět i instituce podstatně větší. Škola je dobře vybavena hudebními nástroji i technickými 

pomůckami, které dle finančních možností neustále doplňuje. Hudební nástroje, na které se žáci teprve 

začínají učit hrát a jejichž pořízení by bylo pro rodiče finančně náročné (smyčcové nástroje, dechové 

nástroje dřevěné, žesťové, akordeony i elektrické klávesy), jsou v počátcích studia žákům zapůjčovány. 

 

Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1939 

I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2020)  

Kapacita 
školy 

Nejvyšší povolený počet žáků  
v uměleckém oboru  

Skutečný 
počet 
žáků 

celkem1 

Počet žáků v uměleckém oboru1 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

760 428 114 200 0 657 350 74 200 0 

1 bez dospělých 

Kapacita školy je 760 žáků. Kapacita hudebního oboru je 428 žáků, tanečního 114 žáků, výtvarného 200 

žáků. 
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Vzdělávací programy školy 

V ZUŠ Václava Talicha se vyučují tyto umělecké obory: hudební, výtvarný a taneční. 

Výuka probíhá v souladu se schválenými učebními plány MŠMT podle charakteru nástrojů. Od školního 

roku 2018/2019 jsou všechny ročníky vyučovány dle školního vzdělávacího programu, který byl 

vytvořen pedagogy a vedením školy na základě rámcového vzdělávacího programu.  

Ověřování školních vzdělávacích programů probíhá formou postupových zkoušek. 

Ve výuce jsou využívány metody demonstrační, metody vysvětlování či didaktické hry. Nejen 

v hudebním oboru je využívána individuální výuka a individuální přístup k žákům. Specifikem 

hodnoceného roku byla distanční výuka, která s sebou přinesla inovace ve výuce. Zásadní změnou byl 

přechod do online prostředí a výuka prostřednictvím webových aplikací. Je však potřeba zdůraznit, že 

distanční výuka bylo pouze dočasné řešení stavu, který nastal v ČR. Nelze říci, že by tato forma výuky 

byla vhodná a dlouhodobě realizovatelná.  

Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu 

Cílem výchovně vzdělávacího procesu je osvojení estetických i morálních zásad, jakožto i technických 

dovedností a schopností a ovládnutí techniky umělecké tvorby. 

Umělecká rada školy 

Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová – vedoucí oddělení hudební nauky 

Jaroslav Hudec – vedoucí kytarového oddělení 

Jaroslav Krasničan dipl. um. – vedoucí oddělení klávesových nástrojů (EKN, akordeony) 

Kateřina Medová, DiS. – vedoucí klavírního oddělení  

Renée Nachtigallová – vedoucí pěveckého oddělení 

Bc. Jana Sopková – vedoucí oddělení strunných nástrojů 

Robert Veselý – vedoucí dechového oddělení 

MgA. Lucie Šťastná – vedoucí tanečního oddělení 

MgA. Andrea Borovská – vedoucí výtvarného oddělení 

 

Krajská umělecká rada – KUR Středočeského kraje 

Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová – předseda sekce pěvecké sbory 

 

Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky od roku 1999. 
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3. Umělecké obory a údaje o žácích v nich 
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Hudební obor – přehled studijních zaměření 

Přípravná hudební výchova 

Příprava hry na nástroj 

Hra na klavír 

Hra na housle  

Hra na violu  

Hra na violoncello 

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na příčnou flétnu 

Hra na klarinet 

Hra na saxofon 

Hra na trubku  

Hra na baskřídlovku  

Hra na trombon 

Hra na kytaru 

Hra na basovou kytaru 

Sólový zpěv 

Sborový zpěv  

Hra na EKN 

Hra na akordeon 

Hra na bicí nástroje  

Skladba  
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4. Přijímání uchazečů ke vzdělávání 
Přijímací talentové zkoušky se již tradičně konají první týden v měsíci červnu. S ohledem na 

epidemiologickou situaci spojenou s onemocněním Covid-19 proběhly v týdnu od 15. 6. 2020 do 19. 6. 

2020. O konání talentových zkoušek škola informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek 

školy a novinových článku v Berounském deníku a Radničním listu. Přihlašování na konkrétní den 

a hodinu probíhalo skrze e-přihlášku systému Klasifikace, umístěnou na webových stránkách školy. 

Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení bylo rodičům zasláno elektronickou poštou ze zmíněného 

systému Klasifikace. Doplňující talentové zkoušky pro taneční a výtvarný obor proběhly 1. a 2. 9. 2020. 

II. Přijímací řízení 2020/2021 – přípravné studium 

Přijímací řízení 2020/2021 – přípravné studium 

Obor Počet uchazečů Počet přijatých 

Hudební  30 19 

Taneční  11 9 

Výtvarný  9 5 

Celkem  50 33 

 

Celkem se přijímacího řízení do přípravného studia pro rok 2020/2021 přihlásilo 50 uchazečů, z nichž 

bylo přijato 33 (19 do hudebního oboru, 9 do tanečního oboru, 5 do výtvarného oboru). 

II. Přijímací řízení 2020/2021 – studium I. stupně 

Přijímací řízení 2020/2021 – studium I. stupně 

Obor Počet uchazečů Počet přijatých 

Hudební  29 25 

Taneční  14 12 

Výtvarný  61 39 

Celkem  104 76 

 

Přijímacího řízení do studia I. stupně se pro rok 2020/2021 zúčastnilo celkem 104 uchazečů, z nichž 76 

bylo přijato (25 do hudebního oboru, 12 do tanečního oboru, 39 do výtvarného oboru). 
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III. Přijímací řízení 2020/2021 – studium II. stupně 

Přijímací řízení 2020/2021 – studium II. stupně 

Obor Počet uchazečů Počet přijatých 

Hudební  1 1 

Taneční  0 0 

Výtvarný  0 0 

Celkem  1 1 

 

Pro studium II. stupně se do přijímacího řízení pro rok 2020/2021 přihlásil jeden účastník, který byl 

přijat. 
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5. Ukončení vzdělávání a výsledky vzdělávání 
 

IV. Postupové zkoušky 2020/2021 

Postupové zkoušky 2020/2021  

 Počet žáků Úspěšně vykonalo 

Celkem  657 657 

 

Postupové zkoušky úspěšně vykonali všichni žáci základní umělecké školy V. Talicha. 

V. Absolventi 2020/2021 

Absolventi 2020/2021  

 Celkem Dívky Taneční Výtvarný Hudební Kolektivní 

1. stupeň 47 30 2 18 27 0 

1. st. RS 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 12 11 0 0 12 0 

2. st. RS 0 0 0 0 0 0 

SPD 1 1 0 0 1 0 

Celkem  60 42 2 18 40 0 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo celkem 60 absolventů – 40 v hudebním oboru, 2 v tanečním oboru 

a 18 ve výtvarném oboru. 

VI. Ukončené studium v průběhu nebo na konci školního roku 2020/2021 bez ukončení stupně 

vzdělání 

Ukončené studium v průběhu nebo na konci školního roku 

2020/2021 bez ukončení stupně vzdělání  

Obor Počet žáků 

Hudební  29 

Taneční  26 

Výtvarný  39 

Celkem  94 

 

Studium na ZUŠ ukončilo v průběhu nebo na konci školního roku 2020/2021 celkem 94 žáků. Hudební 

obor opustilo 29 žáků, taneční 26 žáků a výtvarný 39 žáků. 

Počty žáků přijatých na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření 

Hudební obor: 1 žákyně hudebního oboru byla přijata na Mezinárodní konzervatoř Praha, obor sólový 

zpěv. 
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Výtvarný obor: 8 žáků výtvarného oboru bylo přijato na střední umělecké školy (SUPS Žižkov, obor 

průmyslový design, obor herní předměty, obor scénografie; SUPŠ Zámeček, obor malba; SUŠ 

Nerudovka Plzeň, Střední škola designu a umění Náhorní Praha, obor grafický design; Artecon Praha, 

obor grafika médií). 
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6. Údaje o pracovnících školy 
 

VII. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2020) 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 

/přepočtený 

nepedagogických  

fyzický/přepočtený 

pedagogických 

fyzický/přepočtený 

pedagogických  

– s odbornou kvalifikací1 

37/26,2470 3/3 34/23,2470 34/23,2470 

1 ve smyslu §10 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

V ZUŠ V. Talicha je zaměstnáno celkem 37 pracovníků, z nichž 3 jsou nepedagogičtí. Všichni 

pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci. 

VIII. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2020 

Počet učitelů 

VŠ uměleckého 

zaměření  

(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 

 – obory s uměl. zam. 
Konzervatoř  

– 6letá 

Konzervatoř 

 – 4letá 
Jiná VŠ 

Jiná VOŠ  

nebo SŠ 
magisterské 

stud. 

bakalářské 

stud. 

magisterské 

stud. 

bakalářské 

stud. 

14 3 1 - 14 - 1 1 

 

Z celkového počtu 34 pedagogů má 14 z nich dokončené magisterské studium v uměleckém zaměření 

a 3 bakalářské studium uměleckého zaměření. Jeden pedagog má dokončené magisterské studium na 

pedagogické fakultě – umělecké zaměření, jeden pedagog má dokončené vzdělání na jiné VŠ. 

Absolventy 6letého studia konzervatoře je 14 pedagogů, absolventem jiné VOŠ či SŠ je jeden pedagog. 

Rok ukončení funkčního studia 

- ředitelka školy: 2015 

IX. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2020) 

Počet učitelů s praxí 

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

5 4 6 8 12 

 

V ZUŠ V. Talicha působí pedagogové s dlouholetou praxí (12 pedagogů má praxi delší než 30 let), avšak 

škola je otevřena i začínajícím pedagogů, (5 pedagogů má praxi do 5 let). 

Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (bližší specifikace) 

Pedagogičtí pracovníci ZUŠ V. Talicha jsou umělecky aktivní. Deset pedagogů působí v divadlech 

a orchestrech po celé ČR.  
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X. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2020) 

Počet učitelů do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 60 let 
Z toho 

důchodci 

Průměrný 

věk 

Celkem 4 5 10 8 7 6 48 

z toho žen 2 2 3 4 4 4 49 

 

Věková struktura pedagogů navazuje na délku jejich praxe. Nejpočetnější skupinou jsou pedagogové 

ve věku 41-50 let (10 pedagogů, z toho 3 ženy), dále pak pedagogové ve věku 51-60 let (8 pedagogů, 

z toho 4 ženy) a pedagogové ve věku nad 60 let (7 pedagogů, z toho 4 ženy). Poměrně vyváženými 

skupinami jsou pedagogové ve věku 31-40 let (5 pedagogů, z toho 2 ženy) a pedagogové ve věku do 30 

let (4 pedagogové, z toho 2 ženy). 

Personální změny ve školním roce 

Počet pedagogických pracovníků nově nastoupených: 1 absolvent bakalářského studia 

 2 absolventky magisterského studia 

Počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 2 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně 

vedoucích pracovníků 
 

(ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů) 

 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (s výjimkou FS uvedeného) 

- Počet: 1 účastník, NPI, Studium pedagogiky (120 h) 

 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (s výjimkou FS uvedeného v bodě 6) 

- Počet: 0 

 (průběžné vzdělávání – kurzy, semináře) a samostudium 

a) počet jednodenních a dvoudenních akcí: 1 
NPI, Emoce a emoční inteligence pro pedagogy, 1 účastník 

b) počet vícedenních akcí: 3 
Dias Marek výtvarné kurzy, Keramický seminář, 1 účastník 
FMG Artists s.r.o., Interpretační kurz saxofon, 1 účastník 
 

 Finanční náklady vynaložené na DVPP: 21.808 Kč 
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8. Výsledky prezentace školy na veřejnosti 
 

Všechny obory jsou během roku pravidelně aktivní, tento školní rok byl však vlivem okolností a restrikcí 

spojených s onemocněním Covid-19 velmi specifický. Mnoho plánovaných koncertů a akcí nemohlo 

být realizováno, i přesto se žáci školy účastnili soutěží a pedagogové hledali dostupné cesty pro 

prezentaci žáků.   

Účast žáků školy v uměleckých soutěžích  

Žáci hudebního oboru se i přes nelehký školní rok účastnili soutěží a získali krásná umístění. V září roku 

2020 proběhlo semifinále 13. ročníku Česko zpívá 2020, kterého se zúčastnili žáci naší školy. Do 

výběrového kola postoupilo 212 soutěžících, z nichž 100 postoupilo do semifinále. Mezi těmito 

soutěžícími byl i Nicolas Paul (vyučující R. Nachtigallová), který se umístil na 11. místě a Eliška Trojanová 

(vyučující M. Sommerová), která se umístila na 16. místě. 

 

Foto: Česko zpívá 2020 – Nicolas Paul 

Soutěžní výzva profesionálních hudebníků Chci Tě slyšet! byla 

určena všem hudebně nadaným žákům ze základních škol, 

základních uměleckých škol a nižších stupňů víceletých 

gymnázií. Naši školu reprezentoval Nicolas Paul ze třídy R. 

Nachtigallové a žáci Barbora Bohátková, Metoděj Šebek, 

Barbora Sedláková, Luisa Timoumi, Anežka Kaštánková a Michal 

Odlas ze třídy D. Vysloužila. Vítězem kategorie Zpěv druhého 

stupně ZŠ/víceletého gymnázia se stal Nicolas Paul.  

 

 

 

 

Soutěží se účastnili i žáci výtvarného oboru. ZUŠ Řevnice vyhlásila v lednu 2020 již 12. ročník regionální 

výtvarné soutěže na téma Moje místo, jejíž vernisáž se protáhla vlivem situace až na září 2020. Přestože 

se v soutěži sešlo na 300 prací, Julie Gregůrková získala 3. místo a Marie Hromádková obdržela čestné 

uznání. Obě žákyně pracují pod vedením A. Borovské. 

Foto: Česko zpívá 2020 – Eliška Trojanová 

Foto: Cena pro vítěze soutěže Chci Tě slyšet 
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Specifický rok s sebou přinesl inovace i v pořádání soutěží. Některé byly přesunuty do online prostředí 

a bylo tak žákům umožněno prezentovat svá díla. ZUŠ Kralovice uspořádala online výtvarnou soutěž, 

ve které se sešlo 683 obrazů z 32 škol z celé ČR. V kategorii 12-14 let dosáhli krásných umístění Daniela 

Nosková (7. místo), Matěj Vaculík (10. místo) a Tereza Hobzová (11. místo). V kategorii 15 let a starší 

se umístila Věra Prokešová na 8. místě, Sofie Skleničková na 19. místě a Johana Mayerová na 25. místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Obraz Terezy Hobzové Foto: Obraz Daniely Noskové 

Foto: Obraz Johany Mayerové 
Foto: Obraz Sofie Skleničkové 
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Na jaře roku 2021 vyhlásila ZUŠ Řevnice 13. ročník regionální výtvarné soutěže na téma Džungle. 

I v této soutěži získali žáci školy krásná umístění.  

 

Foto: Obraz Henim Filipové, 3. místo (vyučující M. Francová) 

  

Foto: Obraz Evy Lapkové, 2. místo  
(vyučující A. Borovská) 

Foto: Obraz Jakuba Jedličky, 3. místo 
(vyučující M. Francová) 

Foto: Obraz Lukáše Brousila, 3. místo  
(vyučující  A. Borovská) 
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Poslední výtvarnou soutěží, které se žáci v hodnoceném roce účastnili, byla online výtvarná soutěž 

ČÍMTAČÁRA. Prvního ročníku se zúčastnilo více než 430 škol z Čech a Slovenska. I v této velké 

konkurenci získala Klára Vindišová 1. místo, Adéla Petráková 2. místo, Lucie Nejedlá 3. místo a Bianca 

Burkertová taktéž 3. místo. Všechny žákyně pracují pod vedením A. Borovské. 

 

Foto: Obraz Kláry Vindišové, 1. místo 
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Veřejná prezentace výsledků školy 

Hudební obor 

V září zahájil netradiční školní rok dechový orchestr ODDechovka (pod vedením Š. Meda a V. Šebka), 

který vystoupil na berounském náměstí v rámci mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. 

 

Foto: ODDechovka – doprovodná akce mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 

 

 

 

První říjnovou sobotu proběhl IV. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol 

v krásných prostorách zámku Liteň. Rozmanitý odpolední program nabídl klasickou i populární hudbu, 

divadelní představení, výtvarné workshopy a výstavu. Vrcholem celého odpoledního matiné byl 

večerní koncert mladých talentovaných umělců a stipendistů akademie MenArt.  

V průběhu hudebního odpoledne se představili soubory a sólisté z různých základních uměleckých škol 

Středočeského kraje. Mezi těmito hudebními tělesy vystoupil i školní dechový orchestr ODDechovka, 

který je složený ze stávajících i bývalých žáků školy. V jeho podání zazněly známé populární melodie. 
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Foto: ODDcechovka - ZUŠ Open na zámku Liteň 

Foto: ODDechovka se sólistkou Kristýnou Pechovou – ZUŠ Open na zámku Liteň 
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Oslavy vzniku samostatného československého státu a předání Cen města Beroun proběhly v polovině 

října. Slavnostní večer zpříjemnila svým zpěvem Adéla Řehořová (vyučující R. Nachtigallová).  

  

Foto: Plakát Ceny města Beroun 
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Stejně jako soutěže byly přesunuty do online prostředí i některé akce a koncerty. Výjimkou nebyl ani 

absolventský koncert stipendistů akademie MenArt, na kterém vystoupila talentovaná Adéla Řehořová 

(vyučující R. Nachtigallová).  

 

 

 

 

  

Foto: Absolventský koncert stipendistů akademie MenART. Adéla Řehořová, zpěv (vyučující R. Nachtigallová) 

Foto: Absolventský koncert stipendistů akademie MenART. Adéla Řehořová, zpěv (vyučující R. Nachtigallová) 
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Prezentace žáků školy si našla cestu i v době distanční výuky, a to prostřednictvím videí, která 

pedagogové se svými žáky nahrávali. Široká veřejnost tato videa mohla zhlédnout na školním YouTube 

kanále (ZUŠ Václava Talicha Beroun1) a na webových stránkách školy. Do této výzvy se zapojili 

pedagogové napříč všemi obory. Hudební obor pořizoval nahrávky jak jednotlivců, tak celých tříd, 

taneční obor nabídl sestřih z online hodin, výtvarný obor prezentoval práce vytvořené při distanční 

výuce. 

Smyčcové oddělení 

Jaroslav Kořán nahrál společně se svými žáky a jejich rodiči známou melodii z dílny Johna Barryho Tanec 

s vlky2. 

 

                                                           
1 Odkaz: https://www.youtube.com/channel/UCucUZ3XALZU7sc2NYirx50A  
2 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=D4ZKnxmJT3c  

Foto: Houslová třída Jaroslava Kořána, videoprojekt Tanec s vlky 

https://www.youtube.com/channel/UCucUZ3XALZU7sc2NYirx50A
https://www.youtube.com/watch?v=D4ZKnxmJT3c
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Na počest významného skladatele filmové hudby Ennia Morriconeho vznikl pod vedením Jaroslava 

Kořána další videoprojekt. Žáci jeho houslové třídy přednesli skladbu La Califfa3. 

Žáci Jiřího Šimáčka nahráli jeho autorskou skladbu s názvem COVID 19 – hudební úvaha. Celý projekt 

nese název Housle v boji s koronavirem4. 

 

Foto: Žáci Jiřího Šimáčka Václav Gärtner a Jan Maršálek, projekt Housle v boji s koronavirem 

  

                                                           
3 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=_nDm1tBexOU  
4 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=NAlNWsHNTnQ  

Foto: Houslová třída Jaroslava Kořána, videoprojekt La Califfa 

https://www.youtube.com/watch?v=_nDm1tBexOU
https://www.youtube.com/watch?v=NAlNWsHNTnQ
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V běžném školním roce vystupuje Podstatný orchestr pod vedením Jaromíra Štěpána a Jany Sopkové 

na mnoha akcích školy. V tomto roce nebylo možné koncerty pořádat, proto se i oni rozhodli skladby 

nacvičené během distanční výuky nahrát. Jednou z nich je například píseň skupiny Coldplay Viva La 

Vida5. 

 

Foto: Podstatný orchestr pod vedením J. Štěpána a J. Sopkové, píseň Viva La Vida 

Klavírní oddělení 

Hojný počet videozáznamů poskytlo školnímu YouTube kanálu klavírní oddělení školy. Někteří 

pedagogové sestavili i třídní přehrávku, kterou měli posluchači zprostředkovanou distanční formou.  

 

Foto: David Dušek6, klavírní koncert žáků ze třídy Kateřiny Medové 

                                                           
5 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=-J-Nm82wZ48  
6 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=nHv8NYQVaJE  

https://www.youtube.com/watch?v=-J-Nm82wZ48
https://www.youtube.com/watch?v=nHv8NYQVaJE
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Foto: Janina Jarošová7, třídní přehrávka Jany Johnové 

 

Foto: Kristýna Slunečková8, vyučující Ivana Šebková 

                                                           
7 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=t36639Nq-pM  
8 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=WwrrauJsPpg  

https://www.youtube.com/watch?v=t36639Nq-pM
https://www.youtube.com/watch?v=WwrrauJsPpg
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Foto: Agnes Morgan Ledet9, vyučující Nikita Stěpnaněnko 

Známou skladbu Jamese Lasta Osamělý pastýř10 nacvičilo trio ve složení klavír - Brigita Hanke (vyučující 

A. Spilková), elektrické klávesy - Anna Doušová (vyučující A. Spilková) a zobcová flétna - Filip John 

(vyučující R. Veselý). 

 

 

Foto: Skladba Osamělý pastýř v podání tria 

                                                           
9 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xutXViSnSkg  
10 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=SaLhLwy9mtI  

https://www.youtube.com/watch?v=xutXViSnSkg
https://www.youtube.com/watch?v=SaLhLwy9mtI
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Oddělení dechových nástrojů 

Dechové oddělení reprezentovaly na veřejnosti například Tereza Šindelová a Klára Šejvlová ze třídy 

Roberta Veselého. 

 

Foto: Tereza Šindelová11 – zobcová flétna (vyučující R. Veselý) 

 

Foto: Klára Šejvlová12 - příčná flétna (vyučující R. Veselý) 

 

 

                                                           
11 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=I-JWJKo0wc0  
12 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=--0yHucUNwA  

https://www.youtube.com/watch?v=I-JWJKo0wc0
https://www.youtube.com/watch?v=--0yHucUNwA
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Třídu Vladislava Šebka reprezentovali například Jakub Yakouben a Jolana Kubrychtová. 

 

Foto: Jakub Yakouben13 – trubka (vyučující V. Šebek) 

 

Foto: Jolana Kubrychtová14 – trubka (vyučující V. Šebek) 

 

 

                                                           
13 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=swSheYRxbGM  
14 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=_69SaeNLM_0  

https://www.youtube.com/watch?v=swSheYRxbGM
https://www.youtube.com/watch?v=_69SaeNLM_0
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Kytarové oddělení 

Žáci kytarového oddělení jsou pravidelně součástí veřejných akcí, a proto i oni se prezentovali formou 

videozáznamu.  

 

Foto: Elizabeth Frances Mitchell15 ze třídy J. Voborského 

Oddělení bicích nástrojů 

Výuka bicích nástrojů pokračovala i v tomto roce. Žáci oddělení spolupracují s dechovým orchestrem 

školy a v rámci kolektivní hudební praxe hrají na perkusní nástroje.  

Pěvecké oddělení 

Pěvecké oddělení se do povědomí veřejnosti dostalo nejen díky účasti v pěveckých soutěžích, ale také 

díky videonahrávkám žáků.  

 

Foto: Tadeáš Jonák16, vyučující Andrej Beneš  

                                                           
15 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=EGms1qc3_8A  
16 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=i8qgqy94fpw  

https://www.youtube.com/watch?v=EGms1qc3_8A
https://www.youtube.com/watch?v=i8qgqy94fpw
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Taneční obor  

Pod záštitou tanečního oboru působí ve škole dva taneční soubory – BeBalet a soubor Lidových tanců. 

Soubory vystupují každoročně na tanečním vystoupení celého tanečního oboru. Běžně žáci také 

vystupují v berounských domovech pro seniory. Školní rok 2020/2021 však znemožnil pořádání těchto 

akcí, tanečnice a tanečníci si však cestu k veřejnosti našli. Pedagožka Markéta Tomcová zrežírovala 

krásný půlhodinový snímek zobrazující práci žáků za první pololetí distanční výuky. 

 

Foto: Distanční výuka tanečního oddělení pod vedením Markéty Tomcové17 

Pedagožka Lucie Šťastná pak se svými žákyněmi předvedly, jakým způsobem probíhaly online hodiny 

tance. 

 

Foto: Distanční výuka tanečního oddělení pod vedením Lucie Šťastné18 

                                                           
17 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=H9bdE4jWdCk  
18 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=FRFeGRn6vIE  

https://www.youtube.com/watch?v=H9bdE4jWdCk
https://www.youtube.com/watch?v=FRFeGRn6vIE
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Výtvarný obor 

Výtvarný obor zahájil školní rok výjezdem na výtvarný plenér, kde žáci tvořili díla v kontaktu s přírodou. 

Výsledné práce následně zdobí nejen prostory školy, ale jsou obdivovány širokou veřejností na 

výstavách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože se hodnocený školní rok mohl zdát jako nevhodný pro pořádání výstav a vernisáží, výtvarný 

obor cestu k veřejnosti nalezl. V březnu se ve výloze Muzea Českého krasu v Berouně uskutečnila 

výstava výtvarných prací, které žáci tvořili během distanční výuky. A protože byl prostor omezen jen 

pro malý počet obrazů, mohli zájemci zhlédnout veškeré výtvarné práce ve zpracovaných fotoalbech 

promítaných na televizi, taktéž umístěné ve výloze.  

Foto: Malířský plenér 2020 Malířský plenér 2020 

Foto: Malířský plenér 2020 Foto: Malířský plenér 2020 
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Foto: Výstava výtvarných prací z distanční výuky v Muzeu Českého krasu v Berouně 

 

Foto: Leporelo – bestiář. Videoalbum19 – práce v distanční výuce, vyučující M. Francová 

 

                                                           
19 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Pm9RAATLd0o  

https://www.youtube.com/watch?v=Pm9RAATLd0o
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Foto: Já a moje atributy. Videoalbum20 – práce v distanční výuce, vyučující A. Borovská 

 

                                                           
20 Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=_1bH_XaQ4wA  

https://www.youtube.com/watch?v=_1bH_XaQ4wA
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Výtvarné práce žáků výtvarného oboru zaplnily v dubnu i vitríny autobusového nádraží v Berouně, kde 

přinášely radost po celý měsíc. Výstava se uskutečnila za podpory MKC Beroun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: Výstava výtvarných prací na autobusovém nádraží v Berouně, vyučující M. Francová a O. Vacek 

Foto: Výstava výtvarných prací na autobusovém nádraží v Berouně, vyučující A. Borovská 
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Muzeum Českého krasu připravilo ve spolupráci s pedagogy výtvarného oboru výstavu obrazů pro 

Berounský Domov seniorů TGM. Výstava s názvem Zvířata pro radost zdobila zdi domova od června do 

září. Zahájení výstavy doprovodilo hudební vystoupení žákyň kytarového oddělení pod vedením 

J. Hudce. 

 

Foto: Vernisáž Domov seniorů TGM, A. Šubrtová, Z. Hamerníková, B. Nováková, vyučující J. Hudec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto: Vernisáž Domov seniorů TGM, žáci výtvarného oboru, vyučující A. Borovská 
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9. Programy a projekty 
 

XI. Programy a projekty ve školním roce 2020/2021 

Vyhlašovatel 

programu 

(projektu) 

Název a stručná 

charakteristika podaného 

(schváleného) projektu 

Schválená finanční 

podpora, finanční 

spoluúčast kraje, 

vlastní či jiné finanční 

zdroje 

Průběh realizace, 

čerpané finanční 

prostředky 

Zhodnocení přínosu 

projektu a jeho 

výsledky (pokud byl 

ukončen) 

MŠMT Šablony II., OP VVV 1.224.438 Kč 608.452 Kč Projekt ještě nebyl 

ukončen 

 

ZUŠ V. Talicha je zapojena do projektu s názvem: Šablony II. – ZUŠ Václava Talicha, Beroun, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015395 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Projekt je podpořen prostředky Evropského sociálního fondu 

v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena žádná kontrola či inspekce. 
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11. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 
 

XII. Výše úplaty za vzdělání podle uměleckého oboru a typu výuky žáka/dospělého – školní rok 

2020/2021 

Kód a název oboru 

Výše úplaty za žáka – I. a II. st.  Výše úplaty – studium dospělých 

v základním 

studiu 

v rozšířeném 

studiu 
dospělý 

žák denního 

studia SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 

Přípravné studium (1. a 2. roč.) 2.600 Kč 2.600 Kč 2.600 Kč 2.600 Kč 

Hudební obor – individuální výuka 3.500 Kč 3.500 Kč 3.500 Kč 3.500 Kč 

Hudební obor – skupinová výuka 2.900 Kč 2.900 Kč 2.900 Kč 2.900 Kč 

Hudební obor – kolektivní výuka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Taneční obor 2.900 Kč 2.900 Kč 2.900 Kč 2.900 Kč 

Výtvarný obor  2.700 Kč 2.700 Kč 2.700 Kč 2.700 Kč 

Literárně dramatický obor 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Celkem  14.600 Kč 14.600 Kč 14.600 Kč 14.600 Kč 

 

Výše úplaty za vzdělání ve školním roce 2020/2021 je pro přípravné studium 2.600 Kč, pro individuální 

výuku hudebního oboru 3.500 Kč a pro skupinovou výuku hudebního oboru 2.900 Kč. Úplata za 

vzdělání pro výuku tanečního oboru je 2.900 Kč, pro výtvarný obor 2.700 Kč.  

XIII. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 

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

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  20.855.578 Kč 291.592 Kč 10.734.192 Kč 151.093 Kč 

2. Výnosy celkem  20.963.308 Kč 316.601 Kč 11.486.021 Kč 176.604 Kč 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  18.752.346 Kč 0 Kč 9.578.934 Kč 0 Kč 

ostatní výnosy  2.210.962 Kč 316.601 Kč 1.487.882 Kč 176.604 Kč 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 

zdaněním  
107.730 Kč 25.008 Kč 332.623 Kč 107.730 Kč 

 

Celkové náklady v hlavní činnosti školy za rok 2020 byly 20.855.578 Kč, celkové výnosy byly 20.963.308 

Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 107.730 Kč. Celkové náklady hlavní činnosti za 

1. polovinu roku 2021 byly 10.734.192 Kč, celkové výnosy byly 11.486.021 Kč. Hospodářský výsledek 

činil 332.623 Kč.  
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XIV. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2020  

(k 31. 12.) 

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

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

(INV) 
 

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

účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  
18.295.382 Kč 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33353) 17.168.963 Kč 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 17.168.963 Kč 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33166) 0 Kč 

z toho 

  

  

  

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

(NIV) 
 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 1.126.419 Kč 

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

z toho 

ÚZ 007 - nájemné 1.094.419 Kč 

ÚZ 008 – provozní výdaje 32.000 Kč 

  

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

atd.)  
456.964 Kč 

 

 Základní umělecká škola hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, s prostředky 
získanými vlastní činností (úplata za vzdělávání a z doplňkové činnosti) a s prostředky z rozpočtu 
KÚSK. Náklady na běžný provoz jsou získávány z výnosů za vzdělávání. Škola v roce 2020 skončila 
s kladným hospodářským výsledkem. 

 Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná kontrola. 

 Finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů byly využity na profesní rozvoj 
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání 
a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. 
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12. Závěr 
 

Školní rok 2020/2021 byl ještě o něco náročnější než ten předchozí. Školy byly uzavřeny již v říjnu, poté 

se střídavě otevíraly a zavíraly a žáci i pedagogové neustále přecházeli mezi výukou prezenční 

a distanční. Výhledy nebyly optimistické a tak všichni pedagogové hledali možnosti pro prezentaci 

svých žáků, jejich práce a pokroku. Žáci, mnohdy za pomoci rodičů, nahrávali hudební a taneční videa, 

fotili své výtvarné práce a zasílali je pedagogům, kteří je následně prezentovali na stránkách školy, na 

školním YouTube kanále a na facebooku školy. Pedagogové hudebního oboru vytvářeli se svými žáky 

videoprojekty, vyučující tanečního oboru často tančili prostřednictvím komunikačních platforem nejen 

se svými žáky, ale i s jejich sourozenci či rodiči. Pedagogové výtvarného oboru prezentovali výtvarné 

práce žáků v berounském muzeu či na autobusovém nádraží.  

Přesto, že žáci i pedagogové odváděli svou práci na maximum, nikdy distanční výuka a práce v ní 

nemůže nahradit sociální kontakt, který ve škole probíhá. Žáci se potkávají nejen na hromadných 

předmětech, ale také na koncertech a vernisážích, kde mohou prezentovat svou dosavadní práci 

a inspirovat se prací ostatních. 

Rok 2020/2021 byl nepříznivý i pro doplňkovou činnost školy. Většina kurzů byla po dobu uzavření 

školy pozastavena, distančně probíhaly jen některé individuální kurzy a kurz přípravy na talentové 

zkoušky. Velmi oblíbený kurz Umění hrou, který je určen pro nejmenší a nabízí jim vhled do všech tří 

oborů naší školy, neproběhl vůbec. Po definitivním otevření škol se rozběhly i kurzy kresby a malby pro 

dospělé.  

Věříme, že následující školní rok přinese školy naplněné radostí, hudbou a zpěvem.  

 

 

 

 

    



41 

 

Tiráž: 

ZUŠ V. Talicha – Výroční zpráva - školní rok 2020/2021 

Editor: Mgr. Bc. N. Rajtmajerová 

Autoři textů: Mgr. Bc. N. Rajtmajerová, Gabriela Janoušová (ekonomická část) 

Grafická úprava: Mgr. Bc. N. Rajtmajerová 

Tisk: Mgr. Bc. N. Rajtmajerová 

Náklad: 2 ks 

Schváleno k tisku: 19. 10. 2021 

Zveřejněno: www.zusberoun.cz 


