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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 (sekretářka): 725 985 919 
mobilní telefon (ekonom): 722 088 961 
e-mail: reditelka@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  
 
 
 

Vedoucí jednotlivých oddělení ve školním roce 2019/2020 
 
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 – vedoucí dechového oddělení 
Kateřina Medová Dipl. Spec. – vedoucí klavírního oddělení 
Mgr. Art. Andrea Borovská – vedoucí výtvarného oddělení 
Jaroslav Hudec – vedoucí kytarového oddělení 
MgA. Lucie Špalová – vedoucí tanečního oddělení 
 
 
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.   
 
 

mailto:reditelka@zusberoun.cz
mailto:ekonom@zusberoun.cz
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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. 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, za kterého je příjemná zkušebna pro sbory a orchestry.  
 

Druh školy  
Zákonem uznaná jako samostatný druh školy v souladu s § 7 zákona 561/2004 Sb. 
Právní subjektivita: 1. 9. 2000. Datum zařazení do sítě:  1. 9. 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: žádné 
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 sedmiletá a předcházejí jí dva možné ročníky přípravného studia.  
Na druhém stupni ZUŠ je výuka čtyřletá, po které může absolvent, který je zpravidla ještě na SŠ, 
pokračovat ve studiu SPD (nejvýše 4 roky).  

 
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, kolektivní 
hudební praxe, 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. 2019)  

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 0 694 390 99 205 0 
1 bez dospělých 

 
 
 

3. Údaje o žácích základní umělecké školy 2019-2020 
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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. Přijímaní uchazečů ke vzdělávání 
Talentové a přijímací zkoušky se konají již tradičně první týden v měsíci červnu, v letošním 
roce díky všem změnám v souvislosti s Covidem 19 se konaly v týdnu od 15. 6. – 19. 6. 
v souladu se všemi epidemiologickými opatřeními. O konání talentových zkoušek škola 
informovala veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, novinových článků 
v Berounském deníku, Radničním listu. Všichni uchazeči se přihlásili přes systém klasifikace 
na konkrétní den a hodinu. Díky tomuto systému jim bylo do mailu zasláno vyrozumění 
o výsledku talentové zkoušky. Vlivem celé situace jsme uspořádali dodatkové talentové 
zkoušky pro VO a TO ještě 1. a 2. 9. 2020  
 
 

          PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019/2020 

OBOR POČET UCHAZEČŮ POČET PŘIJATÝCH 

taneční 30 26 

výtvarný 66 54 

hudební 100 98 

celkem 196 178 

 
 

 
 
5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 
 

absolventi 2019-2020 

 Celkem Dívky Taneční Výtvarný Hudební Kolektivní 

1. stupeň 47 30 2 17 26 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 

 
 
Postupové zkoušky – hudební obor 
Všichni žáci hudebního oboru v prvním červnovém týdnu úspěšně vykonali postupové 
zkoušky a postoupili do vyššího ročníku. 
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Počty žáků, kteří byli přijati na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření 
 
Výtvarný obor  - talentové zkoušky skládalo celkem devět studentek výtvarného oboru, 
všechny udělaly talentové zkoušky, přijato na školy bylo osm z nich (SOŠV Hollarka, SUPŠ 
Žižkov - obor scénografie, SUPŠ Žižkov obor užitá malba, Soukromá střední umělecká škola 
designu Praha, Soukromá střední odborná škola užitého umění a designu Nerudovka Plzeň, 
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava, Střední škola designu a řemesel Kladno, Textilní 
škola Praha - atelier oděvu, Střední průmyslová škola oděvní). 
Taneční obor – 1 žákyně úspěšně vykonala talentové zkoušky na Soukromou taneční 
konzervatoř Praha 
Hudební obor – 2 žáci hudebního oboru byli přijati na Mezinárodní konzervatoř Praha na 
obor sólový zpěv 
 
 
 
 
 

6. Údaje o pracovnících školy 
 
 
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2019) 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 
/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických  
– s odbornou kvalifikací1 

37/25,5631 3/2,5 34/23,0631 34/23,0631 
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. 2019 

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. 

12 2 1 0 16  1 1 

 

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

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

 
 
III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2019) 

Počet učitelů s praxí 

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

6 2 7 8 13 

 

• Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (počet, příp. bližší specifikace umělecké činnosti) 
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IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2019) 

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

důchodci 
Průměrný 

věk 

Celkem 5 4 9 8 7 6 47 

z toho žen 2 2 2 5 4 4 49 

 

• Personální změny ve školním roce:  

- počet pedagogických pracovníků, kteří nově nastoupili na školu (podle typu absolvované 
školy) a jejich odborná kvalifikace: pedagog hry na kytaru (VOŠ) 

- počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy: 2 pedagožky odchod do důchodu 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích 
pracovníků  

• Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  

• 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 85.613 Kč 

 

Pedagogové absolvovali v průběhu školního roku kurzy a semináře dle plánu DVPP. 
Z převážné části se jednalo o jednodenní i vícedenní semináře pořádané akreditovanými 
společnostmi NIDV a VISK.  
 
 

 
8.  Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  
 
Všechny obory pravidelně během roku realizují koncerty, výstavy i taneční vystoupení pro 
širokou veřejnost a ve spolupráci s různými subjekty (MKC Beroun, Společenský klub Zdice 
apod.). 
V říjnu jsme na základě výzvy mluvčí MGA. Petry Horákové a paní primářky MUDr. Mahuleny 
Exnerové na výzdobu dětského lůžkového oddělení, zahájili spolupráci s Nemocnicí Hořovice. 
Žáci výtvarného oddělení vytvořili řadu obrazů na téma "Zvířata uzdravují", z originálů byly 
vyrobeny obrazy, které odpovídají hygienickým požadavkům nemocným a byly instalovány 
na pokoje dětských pacientů nemocnice. Obrázky se v nemocnici tak líbily, že se rozhodli 
vybrat i další práce na chodby oddělení a lůžkové pokoje DIOP. Z obrazů vznikly 
i piktogramy, které označují dveře jednotlivých pokojů.  
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Foto: žáci výtvarného oboru se svými obrazy pro nemocnici v Hořovicích 

 
Škola pravidelně spolupracuje s festivalem Talichův Beroun. Každoročně celý festival 
zahajuje koncert pedagogů ZUŠ a vernisáž prací žáků VO.  
 

 
Foto: Tradiční koncert pedagogů v rámci festivalu Talichův Beroun 
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           Foto: Vernisáž VO na zahajovacím koncertě Talichova Berouna v KD Plzeňka 
 
Předvánoční čas je vždy plný očekávání, radosti, ale i pomoci. Na vystoupení dětí se vždy těší 
nejen rodiče, ale i veřejnost, proto každoročně pořádáme několik koncertů v různých sálech i 
městech. 
 
 

 
 

Foto: Vánoční vystoupení tanečního oddělení v KD Plzeňka Beroun 
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Druhým rokem jsme pořádali benefiční koncert. Ten letošní se uskutečnil ve středu 
11. 12. 2019 ve společenském domě ve Zdicích a účinkoval na něm pěvecký sbor Krákorky 
a školní orchestr ODDechovka. Díky štědrosti posluchačů byl mamince dvouleté 
Emičky Radové předán šek v částce 31.520 Kč.  

 

Foto: Pěvecký sbor Krákorky ve společenském domě ve Zdicích – benefiční koncert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: KD Plzeňka – společná skladba školního orchestru a pěveckého sboru 
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V letošním roce se konaly čtyři vánoční koncerty s rozdílným repertoárem i obsazením. Naši 
žáci mají možnost vystupovat nejen na pódiích velkých kulturních sálů, ale i v nádherném 
prostřední berounského kostela sv. Jakuba.  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: kostel sv. Jakuba Beroun – kytarový soubor a sólisté 
 
 
Oddělení dechových nástrojů 
Žáci dechového oddělení, zaměření příčná flétna, se již po několikáté setkali s pedagogem 
Pražské konzervatoře a Ostravské univerzity, Janem Ostrým. Ve spolupráci s naším 
pedagogem Robertem Veselým každoročně probíhá ve škole odpolední workshop, na kterém 
J. Ostrý pracuje s našimi žáky.  Celé odpoledne je završeno koncertem pro širokou 
veřejnost, kdy se posluchači za klavírního doprovodu p. S. Ježkové a v letošním roce i pánů 
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flétnistů R. Veselého a J. Klögnera (pedagogů školy), vyslechli ty nejkrásnější a někdy i 
zapomenuté skladby z koncertního repertoáru J. Ostrého. 

 
 

Foto: J. Ostrý při workshopu s A. Valterovou 
 
 
 
Smyčcové oddělení  
 
Smyčcové oddělení působí na škole od založení školy v r. 1939 a během dlouhých 80 let zde 
působilo mnoho pedagogů. Mezi jinými zde vyučoval i významný český houslista a pedagog, 
Jiří Bezděkovský. Dlouholetý koncertní mistr Symfonického orchestru Československého 
rozhlasu se narodil 3. února 1920 v Praze, kde prožil dětství i většinu svého života. Berounsko 
a Beroun si ale oblíbil během svého působení v základní umělecké škole. Do důchodu odešel 
ze zdravotních důvodů v roce 1981, ale ani potom se hudbě nepřestal věnovat. Začal 
vyučovat v berounské ZUŠ. V Berouně také několik let hrával s komorním orchestrem pod 
vedením Milana Pospíšila. Pro tento orchestr Václav Talich instrumentoval několik skladeb. 
V roce 2014 se nám podařilo naprostou náhodou zachránit část jeho pozůstalosti a předat ji 
archivu v Berouně. 
V únoru 2020 by se pan Bezděkovský dožil sta let, při této příležitosti jsme se rozhodli uctít 
jeho památku a část z pozůstalosti představit veřejnosti při vzpomínkovém večeru, kterým 
hudbou i slovem provázeli žáci a přátelé Jiřího Bezděkovského. 
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Žáci houslového oddělení se pravidelně v různých uskupeních účastní koncertů i soutěží. 
V okresním kole soutěže MŠMT, které proběhlo v Hořovicích, se na prvních místech 
s postupem do krajského kola umístily dvě naše žákyně. 

 
       

 
 

Foto: žákyně Zuzanka Krtilová a Terezka Nastišinová s p. uč. J. Štěpánem 

 
 
Klavírní oddělení 
Žáci klavírního oddělení kromě sólových výstupů na koncertech školy spolupracují se sólisty 
jiných nástrojů a zpěváků a také mají své nezastupitelné místo v obou orchestrech školy. 
Pravidelně pořádají svůj samostatný koncert, který byl díky pandemii posledním koncertem 
školního roku.  

 
 
 
Okresní kolo soutěže MŠMT 
Škola pořádala v tomto školním roce okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír, ve kterém 
se představilo 17 klavíristů ze třech základních uměleckých škol našeho regionu. Z naší školy 
v různých kategoriích soutěžilo 8 žáků a všichni získali krásná 1.  nebo 2. místa.  
T. Mistrová (ze třídy p. uč. K. Medové), I. Tesárková a T. Krtilová (ze třídy p. uč. I. Šebkové) 
získaly od poroty ocenění nejvyšší a postoupily do krajského kola, které se poprvé v historii 
školy mělo konat v naší ZUŠ. 
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Foto: okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír 
 

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 mši Missa Brevis Jiřího Pavlici, která měla být uvedena v rámci celorepublikového 
projektu ZUŠ OPEN. 
 
 

Oddělení bicích nástrojů 

Výuka na bicí nástroje byla obnovena po mnoho letech teprve před 5 lety, ale žáci oddělení 
velmi úzce spolupracují s dechovým orchestrem školy a v rámci kolektivní hudební praxe 
hrají na perkusní nástroje. 
 

 
Kytarové oddělení 
Žáci oddělení se pravidelně účastní veřejných akcí školy ať už jako hráči sóloví, či v kytarovém 
souboru. Nezastupitelné místo mají ve školním orchestru a velmi dobře spolupracují se žáky 
zejména pěveckého oddělení. 
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Pěvecké oddělení 
V pěveckém oddělení se žáci vzdělávají jak v klasickém, tak i moderním repertoáru a vychází 
ze zásady, že základem pro interpretaci jakéhokoliv žánru je ovládnutá pěvecká a dechová 
technika. Během školního roku se pravidelně účastní koncertů, zapojují do projektů 
a spolupracují se subjekty a s velkým úspěchem se účastní soutěží. Významná umístění si 
odnesli naši žáci ze soutěží Allegro, první muzikálové soutěže v ČR Musical Theatre 
Competition Prague i regionální Králodvorské koruny. Naše mladá talentovaná zpěvačka 
Adélka Řehořová pracovala společně se svojí pedagožkou R. Nachtigallovou v MenArtu 
nadačního fondu Magdalény Kožené. 
 
 

 
 
 

Foto: MenArt – Adélka Řehořová s p. uč. R. Nachtigallovou 
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Foto: pěvecká soutěž Allegro 2020 

 

Jedním z nejoblíbenějších koncertů je tradiční Masopustní koncert, na kterém se každoročně 
představí nejen tradiční školní ansámbly, ale hlavně celé rodiny.  
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Taneční obor 
 
Ve škole působí dva taneční soubory: BeBalet a soubor Lidových tanců, ve kterém nad rámec 
základní výuky pracují talentovaní tanečníci. Každoročně je možno shlédnout jejich 
vystoupení v rámci pravidelných tanečních vystoupení celého oddělení. Během podzimu to 
bylo vystoupení v domovech pro seniory, v prosinci samostatný večer v KD Plzeňka.  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Foto: Vánoční vystoupení v KD Plzeňka 

 
 
Výtvarný obor 
 
Žáci výtvarného oboru se pravidelně zapojují do aktivit školy a účastní se i výtvarných 
soutěží.  Na začátku školního roku započali spolupráci s Hořovickou nemocnicí a reagovali tak 
na požadavek výzdoby dětského lůžkového oddělení. Vytvořili řadu obrazů na téma "Zvířata 
uzdravují", které zdobí pokoje dětských pacientů nemocnice.  
Skupina výtvarníků každoročně jezdí na výtvarný plenér a díla, která za tu dobu vytvoří, zdobí 
nejen prostory školy, ale jsou obdivována i širokou veřejností.   
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Foto: malířský plenér v krásné krajině v rekreačním středisku Svatý Štěpán v Cheznovicích 
 
 
 
V průběhu školního roku reagují naši výtvarníci i na celosvětová témata. V tomto roce se zapojili do 
výzvy „Pomoc pro Austrálii“ a vznikla nádherná díla, která jsou vystavena v galerii školy. 
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Obrázky žáků výtvarného oboru „pomoc pro Austrálii“ 

 
 
 
 
Stejně jako z hudebního oboru, tak i z výtvarného oboru byl opět vybrán jeden žák do 
stipendijního programu MenART, který již podruhé míří do základních uměleckých škol 
s cílem podpořit rozvoj mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich 
výuce věnují. Dvojici student ZUŠ – pedagog ZUŠ nabízí roční stipendium v rámci uceleného 
programu spolupráce s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi. Pro školní rok 
2019/2020 byl do programu MenArt vybrán žák Lukáš Brousil ze třídy p.  učitelky Andrey 
Borovské. Mentorem pro tento rok byl sochař, vedoucí katedry Fakulty výtvarných umění 
v Brně, prof. Michal Gabriel. 
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Foto: Lukáš Brousil (ze třídy p. uč. A. Borovské) v rámci stipendijního projektu MenART 
s mentorem sochařem Michalem Gabrielem na Fakultě výtvarných umění v Brně. 

 

Doplňková činnost školy v roce 2019/2020 

Od října 2016 začala škola v rámci doplňkové činnosti nabízet výuku ve všech oborech pro 
děti i dospělé, které podle vyhlášky nelze přijmout do základního vzdělávání anebo je 
v základním vzdělávání škola nenabízí. Lektory doplňkové činnosti jsou pedagogové školy 
nebo externí pracovníci. Každoročně je o výuku velký zájem.  

Kurzy pro děti:  

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

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. 
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FitBalet - posilovací cvičení vycházející ze základních principů klasického baletu. V roce 
2019/2020 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. 

 

 

 

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 
2019/20 

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.) 2.500,-Kč    

Hudební obor – individuální výuka 3.400,-Kč   4.000,-Kč 

Hudební obor – skupinová výuka     

Hudební obor – kolektivní výuka 2.800,-Kč    

Taneční obor 2.900,-Kč    

Výtvarný obor  2.700,-Kč    

Literárně dramatický obor     

Celkem  14.300,-Kč    

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč 

Za rok 2019 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2020 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  18.866.142,-Kč 451.319,-Kč 9.793.142-Kč 197.858,-Kč 

2. Výnosy celkem  19.228.743,-Kč 460.763,-Kč 
10.372.947,-
Kč 

270.456,-Kč 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  16.928.049,-Kč 0,-Kč 

6.140.328,-
Kč 

0,-Kč 

ostatní výnosy  1.938.093,-Kč 460.763,-Kč 
1.580.116,-

Kč 
       270.456,-Kč 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním  

362.600,-Kč 9.443,-Kč 787.557,-Kč 72.598,-Kč 
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III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2019  
(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) 

0,-Kč 

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

16.962.389,-Kč 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 15.267.951,-Kč 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 11.211.364,-Kč 

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

z toho 

 0,-Kč 

  

  

4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 999.150,-Kč 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 200.000,-Kč 

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

z toho 

Nájemné ÚZ 007 999.150,-Kč 

ÚZ 33063 101.060,-Kč 

  

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

259.888,-Kč 

1Doplňte do tabulky výši veškerých využitých účelových dotací, název označte odpovídajícím UZ (např. Soutěže, 
olympiády UZ 33166, Protidrogová prevence UZ 002). 
 

• 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 2019 skončila s kladným hospodářským výsledkem.  

• Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v organizaci žádná kontrola. 

• Peníze z grantu MÚ Beroun byly použity na sochařské dílny, kterých se zúčastnili žáci 
výtvarného oboru a dále na víkendová soustředění žáků z hudebního oboru. Dále byly 
použity na setkání našich žáků se studenty německého gymnázia v Goslaru (D), projekt 
Česko-Německého přátelství. 

• Škola je zapojena i do víceletého projektu Šablony II – čerpání prostředků bylo započato 
v druhé polovině roku 2019. 
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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 a Hořovicích. I v letošním školním roce byli dva žáci vybráni do stipendijního 
programu pro nadané žáky MenArt – A. Řehořová (hudební obor – R. Nachtigallová), L. Brousil 
(výtvarný obor – Mgr. Art. A- Borovská). 
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 2019/2020 se v rámci festivalu Talichův Beroun konal koncert učitelů ZUŠ 
Václava Talicha – pocta Václavu Talichovi. 
Městská galerie Beroun  
Každoročně se naši žáci výtvarného oboru 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, Dům seniorů TGM Beroun 
Žáci tanečního a hudebního oddělení každým rokem pořádají představení pro obyvatele domů 
seniorů, vystoupení dětí je vždy velmi mile přijato.  
ZUŠOPEN – Celostátní happening Základních uměleckých škol – spolupráce s nadačním fondem 
Magdalény Kožené. 
 
 

11. Závěr  
 

Školní rok 2019/2020 byl mimořádně náročný a pro všechny nový. Kvůli uzavření škol 
z důvodu epidemie Covid 19 jsme byli nuceni začít vyučovat distančně, což z hlediska výuky 
uměleckých předmětů byla opravdu výzva. Učili jsme se vyučovat online hru na nástroje, 
zadávat práce v teoretických předmětech, ve výtvarném i tanečním oboru. Zažili jsme krušné 
chvíle, ale i velký přínos z hlediska zapojení rodin. Na druhou stranu jsme nemohli uskutečnit 
a dokončit rozpracované projekty v rámci ZUŠ OPEN, pravidelné přehlídky Pěveckých sborů, 
soutěže MŠMT, ani veřejné koncerty pořádané školou pravidelně. V tom roce naše škola 
vstoupila do 80. školního roku a věřím, že ten 81. rok bude klidnější a radostnější. 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                                                                          Mgr. Bc. Martina Rajtmajerová  
                                                                                                                            ředitelka školy 
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