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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 ředitele):  702 210 386 
mobilní telefon (ekonom):  722 088 961 
e-mail :  reditelka@zusberoun.cz 
e-mail:   zastupce@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 ředitele: Mgr. Art. Andrea Borovská 
první jmenování do funkce: od 1. 1. 2014 (v souladu se ZP 65/65)  
výkon funkce na základě pracovní smlouvy od 1. 1. 2014 (v souladu se ZP 262/2006)  
 
 
Vedoucí jednotlivých oddělení ve školním roce 2018/2019 
 
Mgr. Bc.  Martina Rajtmajerová – vedoucí oddělení hudební nauky 
Bc. Jana Sopková -  vedoucí oddělení strunných nástrojů 
Jaroslav Krasničan Dipl. um. – vedoucí oddělení klávesových nástrojů (EKN, akordeony) 
Renée Nachtigallová – vedoucí pěveckého oddělení 
Veselý Robert – dechové oddělení 
Kateřina Medová Dipl. Spec. – klavírní oddělení 
Mgr. Art. Andrea Borovská – výtvarné oddělení 
Jaroslav Hudec – kytarové oddělení 
V tanečním oddělení nebyl v roce 2018/2019 žádný z vyučujících jmenován vedoucím oddělení. 
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Zřizovací listina  
 Vydána dne 1. července 2001 usnesením zastupitelstva kraje ze dne 18. září 2001,  
 podle § 35 odst. 2 písm. j),  zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), podle § 16  
 zákona č. 564/0990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších  
 předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. B) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb.  
 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.   
 
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 
 
Sídlo školy 
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.   
 
Druh školy  
Zákonem uznaná jako samostatný druh školy v souladu s § 7 zákona 561/2004 Sb. 
Právní subjektivita:  1. září 2000. Datum zařazení do sítě:  1. září 1939 
V rejstříku škol: 14. 5. 1996 (poslední dohledatelné datum)  
Místo poskytovaného vzdělávání: Husovo náměstí 77, Beroun, 26601. Škola nemá pobočky.  
Změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: žádná 
Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky od roku 1999. 
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2. Charakteristika školy  
 
V ZUŠ Václava Talicha se vyučují tyto umělecké obory: hudební, výtvarný a taneční 
 
Výuka je v souladu se schválenými učebními plány MŠMT podle charakteru nástrojů. Od školního 
roku 2018/2019  jsou všechny ročníky vyučovány podle školního vzdělávacího programu, který byl 
vytvořen pedagogy a vedením školy na základě rámcového vzdělávacího programu.  
 
Na prvním stupni ZUŠ je výuka čtyřletá až sedmiletá a předcházejí jí dva možné ročníky přípravného 
studia. Čtyřletá výuka je pouze u nástrojů, na které je možno začít učit žáka až ve věku jisté fyzické 
vyspělosti (nástroje žesťové).  
První stupeň končí zpravidla v období věku žáka, kdy ve všeobecném vzdělávání přechází ze základní 
školy na střední školu. 
Na druhém stupni ZUŠ je výuka čtyřletá tak, aby zároveň s jejím absolutoriem bylo možno plynule 
přejít ke studiu vysokoškolskému.  
 
Hudební obor 
V hudebním oboru je 
hlavním předmětem studia 
hra na hudební nástroj, 
sólový a sborový zpěv. 
Součástí této výuky je výuka 
hudební nauky, která se učí  
skupinově a je povinná 
k výuce na nástroj do 5. 
ročníku I. cyklu (včetně). 
Podle ŠVP je vyučována 
rovněž kolektivní hudební 
praxe v příslušné hodinové 
dotaci. 
Vedlejší předměty 
hudebního oboru jsou: 
hudební nauka, komorní hra, 
souborová hra, orchestrální 
hra, sborový zpěv.             
 
Výtvarný obor 
Výtvarný obor je zaměřen na výtvarnou tvorbu. Vyučované předměty výtvarné tvorby jsou:  
- plošná tvorba, prostorová tvorba, dějiny výtvarné kultury. Výuka výtvarného oboru je pouze 
kolektivní.  
 
Taneční obor 
V tanečním oboru jsou hlavní předměty podle ŠVP - hudebně pohybová průprava, technika 
klasického tance, technika lidového tance a taneční scénická praxe. 
Výuka tanečního oboru je kolektivní. Žáci starších ročníků s výraznými tanečními vlohami se připravuji 
na soutěže a vystoupení v hodině souboru BeBalet. Mladší žáci pracují v souboru Lidového tance. 
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I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2018)  
Nejvyšší povolený počet žáků  

v uměleckém oboru  Počet žáků v uměleckém oboru1 Kapacita 
školy 

hudební taneční výtvarný literárně 
dramat. 

Skutečný 
počet 
žáků 

celkem1 hudební taneční výtvarný literárně 
dramat. 

760 428 114 200 0 674 388 92 194 0 
1 bez dospělých 
 
 
 

2. Údaje o žácích základní umělecké školy 
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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 
Sólový zpěv 
Sborový zpěv  
Hra na EKN 
Hra na akordeon 
Hra na bicí nástroje  
Hra na basovou kytaru 
Skladba 
 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert I. -  17.5.2019 
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4. Přijímaní uchazečů ke vzdělávání 

Talentové a přijímací zkoušky se konají již tradičně první týden v měsíci červnu.  
O konání talentových zkoušek škola informovala veřejnost prostřednictvím webových 
stránek školy, novinových článků v Berounském deníku, Radničním listu. Pozvánky na 
talentové zkoušky byly zaslány jmenovitě ředitelům berounských základních a mateřských 
škol.  
Všichni uchazeči byli informováni o tom, že výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na 
internetových stránkách školy a na úřední desce  prostorách školy. Část uchazečů, kteří 
uspěli u talentových a přijímacích zkoušek, mohla být přijata na volná místa hned v červnu 
2018, a další museli vyčkat na eventuální uvolnění míst do začátku nového školního roku.  
 
 

          PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2018/2019 
OBOR POČET UCHAZEČŮ POČET PŘIJATÝCH 

taneční 33 25 

výtvarný 83 54 

hudební (indiv.) 105 89 

celkem 221 168 

 
 
 
 
5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 
 

absolventi 2018-2019 

 Celkem Dívky taneční výtvarný hudební Kolektivní 

1. stupeň 38 24 0 12 26 0 

1. st. RS 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 17 13 0 4 13 0 

2. st. RS 0 0 0 0 0 0 

SPD 0 0 0 0 0 0 

Celkem 55 37 0 16 39 0 

 
 
Počet žáků, kteří ukončili bez ukončení stupně vzdělání  – červen  2019 
 celkem hudební taneční výtvarný  
celkem 87 41 13 33  
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Postupové zkoušky – hudební obor 
Všichni žáci hudebního oboru v prvním červnovém týdnu úspěšně vykonali postupové 
zkoušky a postoupili do vyššího ročníku. 
 
Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření 
 
Výtvarný obor – talentové zkoušky na střední výtvarné školy skládalo šest žáků, pět bylo 
přijato. Dva studenti skládali talentové zkoušky na vysokou školu – jedna žákyně byl přijata 
na Fakultu umění Ladislava Sunara na obor ilustrace a jeden žák na pedagogickou fakultu 
obor výtvarný výchova a český jazyk. 
Taneční obor – žádný žák neskládat talentové zkoušky na střední školu 
Hudební obor – žák hudebního oboru byl přijat na Konzervatoř Praha na obor elektrická 
kytara, jedna žákyně pěveckého oddělení byla přijata na Mezinárodní konzervatoř a jedna na 
Hudební gymnázium v Praze. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert II.  20.5.2019 
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6. Údaje o pracovnících školy 
 
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2018) 

Počet pracovníků 
celkem fyzický 
/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických  
– s odbornou kvalifikací1 

36/25,0389 3/2,235 33/22,8039 33/22,8039 
1ve smyslu §10 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
 

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy) – k 30. 9. 2018 
Počet učitelů 

VŠ uměleckého zaměření  
(AMU, AVU) 

VŠ – Ped. fakulta 
 – obory s uměl. zam. 

magistersk
é stud. 

bakalářské 
stud. 

magistersk
é stud. 

bakalářské 
stud. 

Konzervatoř  
– 6letá 

Konzervatoř 
 – 4letá Jiná VŠ Jiná VOŠ  

nebo SŠ 

12 3 1  15  1 1 

 

• Rok ukončení funkčního studia (FS), tj. studia pro ředitele škol nebo studia pro vedoucí 
pedagogické pracovníky: 2015 

- ředitele/ředitelky: 2015 
- statutárního zástupce:  
- ostatních jmenovaných zástupců: 2015 

 
 
III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2018) 

Počet učitelů s praxí 
do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let  více než 30 let 

5 3 8 10 10 

 
IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2018) 

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

Průměrný 
věk 

Celkem 6 4 10 6 7 8 47 

z toho žen 3 3 3 4 4 6 48 

 

• Personální změny ve školním roce:  

Nově nastoupili na školu: učitelka hry na klavír a učitelka hry na kytaru. 

Ze školy odešli: učitel hry na klavír a učitelka hry na kytaru. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 
pracovníků  

• Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

- Zástupkyně ředitelky vystudovala pedagogiku pro učitele s časovou dotací 130 
vzdělávacích hodin u Vzdělávacího institutu středočeského kraje, studium zakončila 
závěrečnou zkouškou a závěrečnou prací.  

• Studium k prohlubování odborné kvalifikace: Učitelé navštěvovali během školního roku 
semináře a kurzy zaměřené na prohlubování jejich specializace a zaměření. 

• Finanční náklady vynaložené na DVPP  83.441,-Kč 

 
Pedagogové absolvovali v průběhu školního roku kurzy a semináře dle plánu DVPP. 
Z převážné části se jednalo o jednodenní semináře pořádané akreditovanými společnostmi 
NIDV a VISK. Škola pořádala již tradičně školení pro učitele hudební nauky, kterého se 
zúčastnili rovněž učitelé ZUŠ V.Talicha. 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert III.  21.5.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

8.  Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  
 
Spolupráce hudebního oboru – Česká mše vánoční 
 
V prosinci 2018 realizovala škola společný projekt za spolupráce pěveckých sborů, orchestrů 
školy, žáků, učitelů a hostů. Jednalo se o nastudování a provedení České mše vánoční J. J. 
Ryby. Toto představení bylo realizováno při vánočním koncertě v sále České pojišťovny 
v Berouně v sále hořovické radnice a rovněž ve společenském domě Zdice. 
 

 
 

Foto: Vánoční koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby v sále České pojišťovny Beroun  
 
 
Oddělení dechových nástrojů 
Žáci dechového oddělení se ve školním roce 2018/2019  zúčastnili soutěže MŠMT  v kategorii 
komorní hra s převahou dechových nástrojů. „Berounské žesťové trio“ získalo v krajském 
kole soutěže 1. místo  a v ústředním kole 2. místo. Žák Šimon Toporčák obdržel ocenění 
poroty za mimořádný hudební výkon. Tento žák byl vybrán do projektu „Hrajeme s Českou 
filharmonií“ a  spolu se svým učitelem Vladislavem Šebkem se účastnil přípravných zkoušek i 
slavnostního představení v pražském Rudolfinu. 
Dále žáci dechového oddělení účinkovali na pravidelných koncertech v sále školy i v sále 
kulturního domu Plzeňka v Berouně a Zdicích. Dechové oddělení uspořádalo také samostatný 
koncert v sále školy. 
 
Dechový orchestr ODDechovka  
V říjnu 2018 proběhlo víkendové soustředění orchestru ve Skryjích, kde žáci absolvovali 
nácvik nového repertoáru především na vánoční  koncerty. 
13.12. 2018 - Vánoční koncert v KD v Hořovicích  
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20.12.2018  vánoční koncert v KD ve Zdicích, oba ve spolupráci s pěveckým sborem Krákorky. 
28.2. 2019 Masopustní koncert v KD na  Plzeňce 
27.3. – 31.3. Výměnný pobyt v partnerském městě Goslar – dva koncerty  
4. 4. a 12.4. 2019 se uskutečnily dva společné koncerty s Orchestrem mladých ze ZUŠ 5. 
května Kladno. Beroun hostil kladenský orchestr v  KD Plzeňka a  v Kladně koncertovaly 
orchestry v KD Sítná. 
1.6. 2019 Koncertovala Oddechovka v rámci vystoupení  ZUŠ Open na zámku v Litni. 
15.6. 2019 zakončila velice úspěšný školní rok koncertem na domácí půdě na festivalu 
Berounské hradby, který již tradičně pořádá Městské kulturní centrum Beroun.  
 
 
Výměnný pobyt orchestru v partnerském městě Goslar 
Ve dnech 27. až 31. 3. se dechový orchestr ODDechovka ZUŠ V.Talicha Beroun  vypravil na 
pozvání Symfonického dechového orchestru Ratsgymnasium na muzikantskou návštěvu do 
partnerského města Goslar. Německá strana zachovala pro výměnu orchestrů slogan 
„Jedním dechem – In einem Atemzug“, který vznikl u příležitosti prvního setkání orchestrů v 
Berouně v březnu 2018.  
Muzikantům a jejich pedagogům se dostalo v Goslaru velmi přátelského přivítání a byl pro ně 
připraven bohatý pracovní i zábavný program. 
Berounská výprava byla slavnostně uvítána vedením města Goslar v historických prostorách 
bývalého hospice Velkého svatého kříže a následně provedena překrásným historickým 
centrem průvodci v anglickém a českém jazyce. 
Oba orchestry se sešly na společnou zkoušku, aby „sladily noty“ u skladeb, které studovaly 
doposud každý samostatně. Po zkoušce si muzikanti vzájemně předali dárky a hráli 
seznamovací a komunikační hry. Asi polovina studentů se již znala z loňského roku, kdy byl 
SBO Ratsgymnasium Goslar na návštěvě v Berouně, ostatní se velice rychle spřátelili. 
Vedoucí německého orchestru Wilfried Nemitz a Julian Birk probrali s vedoucími 
ODDechovky Štěpánem Medem a Vladislavem Šebkem záležitosti potřebné pro organizaci 
dvou společných koncertů. První koncert se konal v aule Ratsgymnasium Goslar, kde jako 
předkapela vystoupila goslarská dívčí kapela a v hledišti usedli studenti gymnázia.  
Slunečné jarní počasí doprovázelo návštěvu památkově chráněné důlní oblasti Rammelsberg 
a prostřednictvím originálního interaktivního 8D programu „Vistory“ se studenti seznámili s 
historií města.  
Nejočekávanějším a zároveň nejnáročnějším bodem naší návštěvy byl společný koncert v  
historické Aule Regis Císařského paláce v Goslaru. Specifická akustika impozantních prostor a 
hlediště zaplněné téměř 450 diváky vykouzlili nezaměnitelnou atmosféru. Koncert zahájil 
pochod, který hráli oba orchestry společně, následovala přivítací řeč ředitele Ratsgymnasium 
Hans-Petera Dresse a starosty města Olivera Junga. Oba shodně vyzdvihli významný kulturní i 
společenský přínos spolupráce mladých lidí dvou sousedících zemí v rámci Evropské unie.   
Po dalším bloku hudby, kdy zazněla především filmová hudba se sólovým zpěvem Kristýny 
Pechové,  za pozvání poděkovali tajemník Městského úřadu Beroun Jiří Chalupecký a 
ředitelka ZUŠ V. Talicha Martina Rajtmajerová, která také předala řediteli Ratsgymnasium 
Goslar pamětní obraz s fotografií ODDechovky. Nejsilnějším momentem večera byla chvíle, 
kdy diváci vestoje zpívali v doprovodu téměř osmdesátičlenného orchestru píseň 
„Steigerlied“, která je jakousi hymnou města Goslar a návštěvníci města ji mohou slyšet z 
věhlasné zvonkohry na Markt Platz. 
Již druhé setkání německých a českých žáků a pedagogů mělo velký úspěch a vedení ZUŠ V. 
Talicha a Ratsgymnasium Goslar se domluvilo na další aktivní spolupráci obou orchestrů. 
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Foto: Dechový orchestr ODDechovka před Císařským palácem v partnerském městě Goslar  
 
 
 

 

 
 

Foto: Společný koncert se  Symphonisches Orchester Ratsgymnasium Goslar v Císařském paláci 
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Foto: Společný koncert se  Symphonisches Orchester Ratsgymnasium Goslar v Císařském paláci 
 
 

 
Foto: Společný koncert se  Symphonisches Orchester Ratsgymnasium Goslar v aule Ratsgymnnasium 
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Smyčcové oddělení -  „Podstatný orchestr“ 
Smyčcový orchestr pracuje na škole pátým rokem, skládá se ze 30 – 35 žáků školy studujících 
hru na smyčcové nástroje. Jeho náplní je mladým lidem zprostředkovat kontakt s 
nejkrásnější hudbou napsanou napříč jejími dějinami a osvojit si základní návyky 
orchestrálních hudebníků.  
Žáci smyčcového oddělení se ve školním roce 2018/2019 zúčastnili všech veřejných koncertů 
a samozřejmě koncertu smyčcového oddělení.  Většina žáků smyčcového oddělení hraje v 
Podstatném orchestru, nebo jeho přípravném souboru, který nově vznikl v tomto školním 
roce. 
V říjnu 2018 se konalo první víkendové soustředění Podstatného orchestru ve Skryjích. Díky 
společnému víkendu se žáci velice hezky sžili a skamarádili, ale hlavně udělali velký kus práce 
a výsledkem byl koncert pro rodiče v neděli odpoledne,  který měl velký úspěch.  
Podstatný orchestr se samozřejmě zúčastnil veřejných koncertů,  vánočního koncertu 
v kostele Sv. Jakuba v Berouně,  Masopustního koncertu v KD Plzeňka i slavnostního 
koncertu k výročí V.Talicha.  
V závěru školního roku vyjel orchestr do ZUŠ Chomutov , kde spolupracoval s místním 
orchestrem Ponticello. Pro žáky (a nejen pro ně) to byla velice dobrá zkušenost.  
 
 
 
 

 
 

Foto: Podstatný orchestr a houslisté, kteří se účastnili workshopu s J. Talichem  a R. Patočkou 
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                  Foto: U příležitosti výročí narození Václava Talicha se konal workshop s Janem Talichem 

 

 
Kytarové oddělení 
Žáci kytarového oddělení se zúčastnili mnoha interních koncertů, vánočního koncertu v 
kostele Sv. Jakuba v Berouně. V lednu 2019 se konaly dva pravidelné  lednové kytarové 
semináře všech studentů navštěvující kytarové oddělení ZUŠ. 
V rámci celostátního happeningu  ZUŠ OPEN 2019 reprezentoval školu na zámku v Litni  také 
kytarový soubor. 
Kytarové duo účinkovalo na slavnostním ceremoniálu  předávání diplomů oceněným 
učitelům Středočeského kraje na berounské radnici.  
Závěrečný kytarový koncert se konal v sále ZUŠ a diváci mohli vidět vystoupení sólistů, duo, 
trio, komorní kytarový soubor a  prezentaci a vystoupení žáka  na basovou kytaru. 
 
První stupeň kytarové výuky v květnu 2019 veřejně absolvoval jeden žák. 
Ve školním roce 2018-2019 se nikdo z kytarových žáků nehlásil na uměleckou školu 
/Konzervatoř/. 
 
   
Klavírní oddělení 
Žáci klavírního oddělení, kromě sólových výstupů, spolupracují již tradičně se sólisty jiných 
nástrojů a zpěváků a také s oběma orchestry naší školy. 
Kromě pódiových zkušeností se zúčastnili vánočních koncertů, 28. února  Masopustního 
koncertu, klavírního koncertu s tématem „Ženy ženám“, konaného 8.3., dále slavnostního 
koncertu k poctě V.Talicha a také se veřejně představili na absolventských koncertech.  
Dva žáci  se zúčastnili 12. a 13.4. soutěže Pianoforte v Říčanech, kde oba získali čestné 
uznání.  
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Pěvecké sbory  Meluzíny  a  Krákorky 
Školní pěvecké sbory Krákorky  a Meluzíny se pravidelně účastní koncertů a přehlídek 
v regionu. Tradičně účinkují v celorepublikovém projektu Česko zpívá koledy a na Přehlídce 
pěveckých sborů Beroun, kterou naše škola spolupořádá. 
Pěvecký sbor Krákorky byl na tradičním podzimním soustředění v areálu ve Skryjích, kde 
nacvičoval Českou mši vánoční od J. J. Ryby, kterou si společně s amatérským Zdickým 
pěveckým sborem, sólisty a pedagogy školy a za doprovodu orchestru složeného z pedagogů 
a žáků školy, zazpíval v rámci celoškolního projektu na 3 koncertech (Beroun, Hořovice, 
Zdice). 
Sbor Krákorky získal 1. místo v krajském kole ve své kategorii v soutěžní přehlídce pěveckých 
sborů, kterou pravidelně vyhlašuje MŠMT a které vůbec v historii poprvé škola organizovala. 
Celkem se soutěžní přehlídky zúčastnilo 18 sborů v celkovém počtu 480 soutěžících. 
Významnou událostí pro sbor byla spolupráce v rámci projektu ZUŠ OPEN, kdy si za 
doprovodu vynikajícího žákovského orchestru zlínského kraje společně s dalšími sbory z celé 
republiky zazpíval ve Valdštejnské zahradě skladby z francouzského filmu Slavíci v kleci. 
 
 

  
 

Foto: ZUŠ Václava Talicha spolupořádala přehlídku pěveckých sborů 
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Foto: ZUŠ Václava Talicha pořádala krajské kolo soutěže pěveckých sborů 
 
 

 
Oddělení bicích nástrojů 
V letošním roce byla hra na bicí nástroje vyučována čtvrtým rokem. Uskutečnil se také čtvrtý koncert 
tohoto oddělení a měl u diváků velký úspěch. Žáci tohoto oddělení spolupracují s dechovým 
orchestrem školy, v rámci kolektivní hudební praxe vznikla sekce perkusních nástrojů, která 
pravidelně koncertuje s dechový orchestrem.  
 
Pěvecké oddělení 
Pěvecké oddělení v ZUŠ Václava Talicha se věnuje hlasové výchově žáků se zaměřením jak na 
klasickou tak na populární hudbu. Vychází ze zásady, že základem pro interpretaci 
jakéhokoliv žánru je ovládnutá pěvecká a dechová technika. 
Naši žáci absolvovali během školního roku řadu koncertů jak v budově školy tak například v 
domově pro seniory ve Mšeně, v Domově pro tělesně postižené v Sulické ul. v Praze 4, 
úspěšně se zúčastnili konkurzu do projektu "Bídníci" v Talent school Praha. 
Významná umístění si odnesli naši žáci ze soutěží Allegro a Králodvorská koruna, Štěpánka 
Mottlová byla přijata na Mezinárodní konzervatoř Praha, Adéla Řehořová na Hudební 
gymnázium v Praze. 
Velmi nás těší, že Adéla Řehořová, která se představila např. na koncertě s Pražskými 
komorními sólisty nebo s Pardubickou komorní filharmonií, byla vybrána do programu pro 
mimořádně talentované žáky základních uměleckých škol "Menart". 
Především ale máme radost z toho, že k nám mladí zpěváčci chodí rádi (alespoň se nám to 
tak jeví) a že se učitelé i žáci na své hodiny vzájemně těší. 
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Festival ZUŠ 2019 
V dubnu 2019 byla ZUŠ V.Talicha pořadatelem XVIII. ročníku  Festivalu ZUŠ Středočeského 
kraje. V rámci festivalu se konalo celkem pět koncertů vítězů soutěží hudebního oboru   
MŠMT. Čtyři koncerty se konaly v koncertním sále ZUŠ, galakoncert s účinkujícími hosty a 
rautem se konal v kulturním domě Plzeňka Beroun.  Galakoncert navštívili rovněž pracovníci  
z odboru kultury a školství Středočeského kraje a zastupitelé vedení msta Beroun.  
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Okresní kola soutěže MŠMT 
Škola pořádala v tomto školním roce okresní kola soutěže MŠMT  - komorní hra s převahou 
smyčcových nástrojů a komorní hra s převahou dechových nástrojů.  
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Taneční obor 
 
Třetím rokem pracuje taneční skupina BeBalet, ve které se sdružují talentovaní žáci 
tanečního oboru a prvním rokem začal pracovat soubor Lidových tanců. 
Taneční oddělení se v loňském roce zúčastnilo několika vystoupení. Během podzimu to bylo 
vystoupení v domově pro seniory, v prosinci bylo naše taneční oddělení součástí vánočního 
vystoupení školy v sále České pojišťovny. V červnu vyvrcholilo naše celoroční úsilí 
závěrečným vystoupením opět na Plzeňce a také na akci ZUŠ Open.  
Závěrečné vystoupení tanečního oboru bylo velmi výpravné a spolupracovali na něm všichni 
vyučující a všichni žáci tanečního oboru. Na přípravě scény a kulis se podíleli žáci výtvarného 
oboru školy. Představení baletu Růženka se konalo na pódiu KD Plzeňka. 
 
 

 
 

Foto: Závěrečné vystoupení tanečního oboru – výpravné nastudování baletu Růženka 
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Foto: Závěrečné vystoupení tanečního oboru – choreografie „Na louce“ 
 
 
 

Výtvarný obor 
 
Žáci výtvarného oboru se účastnili během školního roku pravidelných výtvarných soutěží a 
opět byli v mnoha soutěžích velice úspěšní.  Školní rok jsme zahájili výstavou nazvanou „Sto 
let zpět“ , věnovanou oslavě stého výročí založení Československého státu.  Tato výstava byla 
instalována v nově zřízené galerii nazvané „V průjezdu“, která se nachází v areálu školy. 
Celoroční téma pro inspiraci žáků se jmenovalo „Rituály“. Zaměření letošního roku bylo na 
prostorovou tvorbu a žáci v průběhu roku pracovali v sochařských dílnách na téma 
„Fantastická zvířata“. Na cyklus sochařských dílen dostala ZUŠ finanční dotaci z fondu dotací 
na kulturní činnost od města Beroun. Vznikly desítky zajímavých soch a plastik z papírové 
hmoty, molitanu a rovněž řada skvělých reliéfů. Žáci se tak v letošním roce seznámili 
s technikami papírmaše, tepání do aluminiové desky, odlévání ze sádry, tvarování z pletiva a 
další. Sochy a reliéfy byly vystaveny na zámku v Litni na akci ZUŠOPEN, na zahajovacím 
koncertě MHF Talichův Beroun i v budově školy.  
V lednu skládalo šest žáků výtvarného oddělení talentové zkoušky na střední umělecké školy, 
pět z nich bylo přijato. Dva studenti skládali talentové zkoušky na vysokou školu – jedna 
studentka byla přijata na Fakultu umění Ladislava Sutnara na obor ilustrace a jeden student 
na pedagogickou fakultu obor výtvarná výchova a český jazyk. 
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Foto: Práce Hany Blaschkeové na výstavě MenArt v Litomyšli 
 
 

Program MenART   
Učitelka Andrea Borovská pracovala po celý rok se svou žákyní Hanou Blaschkeovou ve 
stipendijním programu pro talentované žáky MenART, který probíhá pod Nadací Magdalény 
Kožené. Mentorem dvojice byl výtvarník Milan Cais. Projekt by zakončen výstavou všech 
třiceti zúčastněných dvojic výstavou v rámci Smetanova výtvarná Litomyšl. Cílem Nadačního 
fondu Magdaleny Kožené je podpořit a zviditelnit význam uměleckého vzdělávání v naší 
společnosti. Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem 
podpořit vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, 
kteří se jejich výuce věnují. Nabízí dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium 
v rámci uceleného programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi 
vazeb důležitých pro další tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému 
vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují o podporu jejich talentů  a podporuje 
základní umělecké školy jako ideální otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů. 

Harmonogram 1. ročníků MenART - leden 2018 – březen 2019 

• I. setkání - 24 - 26. 8. 2018 – slavnostní zahájení programu v Kroměříži – patronem a hostitelem 
Kroměřížského setkání je Tomáš Netopil 
• II. setkání – 3. listopad 2018 – HAMU / UMPRUM 
• III. setkání - 26. leden 2019 – HAMU / UMPRUM 
• IV. závěrečné setkání - 27. duben 2019 – HAMU / UMPRUM 
 

http://nfkozena.cz/
http://nfkozena.cz/
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Pro školní rok 2019/2020 byla do programu MenArt vybrána učitelka Andrea Borovská a její 
žák Lukáš Brousil a to k mentorovi, sochaři, vedoucímu katedry Fakulty výtvarných umění 
v Brně prof. Michalu Gabrielovi a paní učitelka Renée Nachtigallová se svou žákyní Adélou 
Řehořovou k mentorce – operní pěvkyni Kateřině Kněžíkové. 
 
 
Další umělecké aktivity školy 
Již pátým rokem pracovala ve škole dětská porota složená ze žáků ZUŠ Václava Talicha, která 
hodnotila díla audiovizuální tvorby, která byla nominována ve filmovém festivalu Trilobit 
Beroun. Sedm dětských členů poroty pod vedením vyučujícího výtvarného oboru shlédlo asi 
26 filmů, dokumentů a seriálů a vybralo vítězný film, kterým se stal film Pátá loď, jehož 
tématem je vztah rodičů a dětí.  

Z práce dětské poroty vznikl dokument a rovněž slavnostní večer v kulturním domě Plzeňka 
byl přenášen v přímém přenosu Českou televizí s moderátorem Martinem Myšičkou.  
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Foto: Dětská porota hodnotící audiovizuální díla pro děti a mládež na festivalu Trilobit Beroun 2019. 

 

Doplňková činnost školy v roce 2018/2019 
Od října 2016 začali školu navštěvovat účastníci kurzů, které byly vyučovány v rámci 
doplňkové činnosti školy. Lektory doplňkové činnosti jsou pedagogové z řad školy, Divadelní 
praktikum vyučovala externí lektorka.  

Kurzy pro děti:  

Divadelní praktikum - pro děti od 6 do 18 let – skupina mladších žáků a skupina starších žáků 
– celkem  účastníků 18 

Umění hrou – kurz pro předškolní děti od 4 let, ve kterém se formou hry děti seznamují se 
třemi uměleckými obory. Zvuk – hudební výchova, zpěv, notičky - Obraz – výtvarné tvoření, 
kresba a malba   Pohyb – estetické pohybové cvičení a hry. Umění hrou navštěvovalo celkem 
34 účastníků. 

Příprava na talentové přijímací zkoušky – příprava na talentové zkoušky na výtvarné školy, 
dle zaměření a oboru, vytvoření portfolia prací, příprava na test z dějin kultury. Na talentové 
zkoušky se připravovalo 18 dětí ve věku 12 – 14 let, rozdělených do dvou skupin. 

Kurzy pro dospělé:  

Večerní kresba a malba – tento kurz navštěvovalo ve dvou skupinách celkem 27 účastníků. 

Kurzy byly zakončeny společnou výstavou prací účastníků v nově otevřeném 
zrekonstruovaném patře na hradě Točník.  
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FitBalet - posilovací cvičení vycházející ze základních principů klasického baletu. V roce 
2018/2019 měl tento kurz 6 účastníků. 

Individuální výuka hry na hudební nástroj – tento individuální kurz výuky na hudební nástroj  
navštěvovalo celkem 18 dospělých účastníků v dopoledních a pozdních večerních hodinách. 
Největší zájem je o výuku hry na klavír, kytaru a výuku sólového zpěvu. 

Celkem se kurzů doplňkové činnosti účastnilo 121 účastníků. Doplňková činnost má pro 
školu i pozitivní ekonomický přínos. Budovy školy jsou využívány i v dopoledních a pozdních 
večerních hodinách.  

 

 

 
Foto: Výstava  kursistů kresba-malba pro dospělé proběhla v prostorách hradu Točník  

 

 

 

ZUŠ OPEN –ZUŠPARÁDA 2019 Zámek Liteň 
Na Den dětí 1. června 2019 se konal již potřetí celorepublikový happening ZUŠ Open. 
Tentokrát se naše ZUŠ stala spolupořadatelem společné středočeské akce, která se konala na 
zámku v Litni. Na akci účinkovalo 290 žáků z devíti středočeských ZUŠ. V celodenním 
programu se představili hudebníci, tanečníci, výtvarníci, divadelníci i filmaři, program 
doprovodil recitál operní pěvkyně Ester Pavlů. Akce měla velký úspěch, do krásného parku 
zámku v Litni dorazily stovky návštěvníků.  
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9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy 
I. Výše úplaty ve vzdělávání podle uměleckého oboru a typu výuky pro žáka/dospělého - pro školní rok 
2018/19 

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

Kód a název oboru v základním 
studiu 

v rozšířeném 
studiu dospělý 

žák denního studia 
SŠ, VOŠ 

a konzervatoře 
Přípravné studium (1. a 2. roč.) 2.500,-Kč    
Hudební obor – individuální výuka 3.400,-Kč   4.000,-Kč 
Hudební obor – skupinová výuka 2.800,-Kč    
Hudební obor – kolektivní výuka 0    
Taneční obor 2.900,-Kč   4.000,-Kč 
Výtvarný obor  2.700,-Kč    
Literárně dramatický obor 0    
Celkem  14.300,-Kč    

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 
Za rok 2018 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2019 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  17.029.454,- 384.756,- 9.470.974,- 286.570,- 

2. Výnosy celkem  17.366.032,- 386.325,- 9.946.348,- 321.263,- 

příspěvky a dotace na provoz  14.945.690,- 0,- 8.586.327,- 0,- 
z toho 

ostatní výnosy  2.299.655,- 386.325,- 1.265.680,- 309.413,- 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním  336.577,- 1.569,- 475.374,- 34.693,- 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2018  
(k 31. 12.) 

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

2. Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem 
(INV) 8.724,- 

3. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes 
účet zřizovatele (MŠMT apod.)  celkem (NIV)  13.719.762,- 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 13.719.762,- 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 10.039.147,- 

ostatní celkem1 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)  

  

  

z toho 

z toho 

  

4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 1.079.804,- 
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běžné provozní výdaje celkem (UZ 000)  

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

ÚZ 007 - nájemné 999.150,- 

ÚZ 00012 - opravy 49.358,- 

z toho 

z toho 

ÚZ 008 – provozní náklady 31.296,- 

5. Z jiných zdrojů (sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko 
atd.)  137.400,- 

• 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 2018 skončila s kladným hospodářským výsledkem. 

• Ve školním roce 2018/2019 proběhla na škole finanční kontrola ze strany zřizovatele 
KÚSK. V PO nebyly zjištěny žádné porušení v hospodaření se svěřenými finančními 
prostředky ani porušení rozpočtové kázně.  

• Finanční prostředky získané z grantu MÚ Beroun, byly použity na koncertní činnost 
školního orchestru ODDechovka a Malířský plenér žáků výtvarného oboru a výstavu 
obrazů. Grant byl vyhlášen městem Beroun na Kulturní činnost ve městě. 

 

 
 

Foto: Dechový orchestr ODDechovka  - foto pořízené na památku výměnného pobytu v partnerském 
městě pro vedení Ratsgymnasium Goslar. 
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10.  Spolupráce s partnery školy 
 

ZUŠ Václava Talicha spolupracuje s mnoha partnery v oblasti kultury a školství především 
v Berouně,ale také ve Zdicích (Kulturní dům Zdice), Hořovicích (Zámek Hořovice) a Praze (Český 
filmový a televizní svaz FITES, z.s). Novou zkušeností bylo zapojení do stipendijního programu pro 
nadané žáky MenArt. 
Město Beroun a Městské kulturní centrum Beroun 
Škola úzce spolupracuje s vedením města Beroun. Žáci všech oborů jsou zváni na významné akce 
města, aby oživili jejich průběh svým hudebním, tanečním či výtvarným uměním. 
Den učitelů – vyznamenání berounských pedagogů 
Každoročně vystupují žáci hudebního oddělení při slavnostním předávání cen nejlepším berounským 
učitelům v obřadní síni berounské radnice.  
Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun  
Tradičně se konají v sále školy koncerty, které probíhají jako doprovodné akce v rámci tohoto 
festivalu. Ve školním roce 2017/2018 se v rámci festivalu Talichův Beroun konaly tyto akce: 
- Koncert učitelů ZUŠ Václava Talicha – pocta Václavu Talichovi 
- Koncert ke 135. výročí narození Václava Talicha  
Pěvecká přehlídka sborů 
ZUŠ Václava Talicha zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová se stala spolupořadatelem  
„Přehlídky pěveckých sborů“, kterou pořádá město Beroun a MKC Beroun. 
Městská galerie Beroun  
Každoročně se naši žáci výtvarných oborů zúčastňují výstavy „Talent“, kterou pro nadané žáky 
Berounska připravuje MGB. Nejlepší práce z této výstavy jsou následně vystaveny v atriu berounské 
radnice.  
Penzion pro seniory Beroun 
Žáci tanečního a hudebního oddělení každým rokem pořádají představení pro obyvatele domu 
seniorů, vystoupení dětí je vždy velmi mile přijato. 
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. 
Učitelka Mgr. Art. Andrea Borovská byla pozvána ke spolupráci při koordinování práce dětské poroty, 
která je složena z dětí z berounských škol a vyhlašuje vítěze cen Trilobit Beroun – cenu dětské poroty 
„Berounský medvídek“. ZUŠ Václava Talicha poskytla k promítání soutěžních snímků prostor a 
techniku výtvarné třídy, kde se nominované snímky promítají, vede se o nich dialog a dětská porota 
hlasovala o vítězi festivalu.  
ZUŠOPEN – Celostátní happening Základních uměleckých škol – spolupráce s nadačním fondem 
Magdalény Kožené 
MenART – Účast paní Učitelky Andrey Borovské a její žákyně v projektu MenArt je novinkou 
letošního roku. Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit 
vyhledávání, rozvoj a podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce 
věnují. 
ZUŠ Řevnice, Kladno a Dobřichovice 
Naše škola započala spolupráci s okolními základními uměleckými školami a to především formou 
účinkování na hudebních akcích účastí ve výtvarné soutěži. 
Ratsgymnasuium Goslar –Dechový orchestr ODDechovka se zúčastnil výměnného pobytu 
v německém Goslaru od 27.3. do 31.3.2019. 
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Foto: Koncert učitelů ZUŠ se koná již tradičně v září jako doprovodná akce MHF Talichův Beroun  

 
 
 
 
12. Závěr  
 
Školní rok 2018/2019 byl velice náročný jak na systematickou přípravu žáků, tak především na 
organizaci mimořádných kulturních akcí. Zatěžkávací zkouškou pro pedagogy i žáky bylo pořádání 
krajského kola soutěže MŠMT pěveckých sborů a rovněž pořádání Festivalu ZUŠ Středočeského kraje. 
Rádi bychom tímto poděkovali našim žákům a jejich rodičům, našim pedagogům a také městu Beroun 
za skvěle odvedenou práci a podporu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová  
                                                                                                                            ředitelka školy 
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