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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 2017/2018 
 
Mgr. Bc.  Martina Rajtmajerová – vedoucí oddělení hudební nauky 
Jiří Šimáček -  vedoucí oddělení strunných nástrojů 
Jaroslav Krasničan Dipl. um. – vedoucí oddělení klávesových nástrojů (EKN, akordeony) 
Renée Nachtigallová – vedoucí pěveckého oddělení 
MgA. Zuzana Dostálová – vedoucí tanečního oddělení 
Veselý Robert – vedoucí dechové oddělení 
Kateřina Medová Dipl. Spec. – vedoucí klavírního oddělení 
Mgr. Art. Andrea Borovská – vedoucí výtvarné oddělení 
Jaroslav Hudec – vedoucí kytarového 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 2011/2012 jsou přípravné ročníky a 1. ročníky I. a II. stupeň základního studia vyučovány podle 
školního vzdělávacího programu, který byl vytvořen pedagogy a vedením školy na základě rámcového 
vzdělávacího programu. Ve školním roce 2017/2018 se vyučovaly 1. až 6. ročník (I. a  II. stupně) 
podle školního vzdělávacího programu. Žáci ostatních ročníků byli vyučováni podle stávajících 
učebních plánů MŠMT. 
 
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, grafika, dějiny výtvarné kultury, keramika, akční a objektová 
tvorba a doplňující činnosti.  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, technika historického tance a taneční scénická praxe. 
Výuka tanečního oboru je kolektivní. Žáci starších ročníků tančí v Souboru historického tance a mladší 
žáci s výraznými tanečními vlohami se připravuji na soutěže a vystoupení v hodině souboru BeBalet.
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I. Škola – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost školy (k 30. 9. 2017)  

Kapacita 
školy 

Nejvyšší povolený počet žáků  
v uměleckém oboru  

Skutečný 
počet 
žáků 

celkem
1 

Počet žáků v uměleckém oboru
1
 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

hudební taneční výtvarný 
literárně 
dramat. 

760 428 114 200 0 672 388 86 198 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  
Hudební improvizace a skladba 
 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert I. -  červen 2018 
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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 vývěsních plochách ve škole. 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 2017/2018 

OBOR POČET UCHAZEČŮ POČET PŘIJATÝCH 

taneční 30 29 

výtvarný 90 39 

hudební (indiv.) 82 62 

celkem 202 130 

 
 

 
5. Ukončení vzdělávání a výsledky ve vzdělávání 
 

absolventi 2017-2018 

 Celkem Dívky taneční výtvarný hudební Kolektivní 

1. stupeň 32 25 2 8 22 0 

1. st. RS 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 7 4 0 1 6 0 

2. st. RS 0 0 0 0 0 0 

SPD 0 0 0 0 0 0 

Celkem 39 29 2 9 28 0 

 
 
Počet žáků, kteří ukončili bez ukončení stupně vzdělání  – červen  2018 

 celkem hudební taneční výtvarný  
celkem 99 42 20 37  
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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 6 žáků, 
4 byli přijati ke studiu na střední výtvarné škole. 
Taneční obor – žádný žák neskládat talentové zkoušky na střední školu 
Hudební obor – dvě žákyně byly přijaty na hudební konzervatoř a jedna na hudební gymnázium. 

 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert II.  červen 2018 
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6. Personální obsazení školy  
 
I. Základní údaje o pracovnících školy (k 30. 9. 2017) 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 
/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

pedagogických  
– s odbornou kvalifikací

1
 

37/24,546 2/2 35/22,546 35 
1
ve 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. 2017 

Počet učitelů 

VŠ uměleckého zaměření  
(AMU, AVU) 

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

– 6letá 
Konzervatoř 

 – 4letá 
Jiná VŠ 

Jiná VOŠ  
nebo SŠ magistersk

é stud. 
bakalářské 

stud. 
magistersk

é stud. 
bakalářské 

stud. 

13 2 1  17  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:  
 

 
III. Učitelé – podle délky praxe (k 30. 9. 2017) 

Počet učitelů s praxí 

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

11 0 5 11 8 

 

 Umělecky aktivní pedagogičtí pracovníci (počet, příp. bližší specifikace umělecké činnosti) 

 

IV. Věková struktura učitelů (k 30. 9. 2017) 

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 12 6 8 6 46,5 

z toho žen 2 1 4 4 5 4 51 

 

 Personální změny ve školním roce:  

V září 2017 nastoupil nový vyučující bicích nástrojů, stávající paní učitelka odjela na studium do 
zahraničí. V oddělení sólového zpěvu nastoupil nový vyučující za vyučujícího, který odjel na studia do 
zahraničí. Ve výtvarném oddělení nastoupil nový vyučující za učitelku, která odešla na mateřskou 
dovolenou. V hudebním oddělení (hra na příčnou flétnu) došlo ke změně v pololetí, kdy se paní 
učitelka vrátila ze studijního pobytu v Kanadě  a zastupující pan učitel ukončil pracovní poměr v naší 
škole.  

 Finanční náklady vynaložené na DVPP  65.350,-Kč 
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7.  Údaje o pracovnících školy a dalším vzdělávání pedagogů  
 
Personální změny ve školním roce 2017/2018 

V září 2017 nastoupil nový vyučující bicích nástrojů, stávající paní učitelka odjela na studium do 
zahraničí. V oddělení sólového zpěvu nastoupil nový vyučující za vyučujícího, který odjel na studia do 
zahraničí. Ve výtvarném oddělení nastoupil nový vyučující za učitelku, která odešla na mateřskou 
dovolenou. V hudebním oddělení (hra na příčnou flétnu) došlo ke změně v pololetí, kdy se paní 
učitelka vrátila ze studijního pobytu v Kanadě  a zastupující pan učitel ukončil pracovní poměr v naší 
škole.  

 
Další vzdělávání pedagogů ve školním roce 2017/2018 
 
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. Vyučující 
výtvarného oddělení se zúčastnila malířského plenéru pořádaného Národní galerií Praha. Vyučující 
hudební nauky absolvovali každoroční dvoudenní seminář na toto téma. 
ZUŠ Václava Talicha pořádala pro pedagogy společný seminář vedený panem Musilem z firmy Disk 
Multimedia s.r.o. na téma „Zpracování hudby na PC pomocí notového záznamu Sibelius“ a dále 
školení k obsluze nového vybavení a programů pro výuku hudební nauky. 
 
 

 
 

Foto: Absolventský koncert III.  červen 2018 
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8.  Výsledky a prezentace školy na veřejnosti  
 
Hudební obor - oddělení dechových nástrojů 
Žáci dechového oddělení se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili soutěže MŠMT a to v těchto 
počtech: 
zobcová flétna III.kategorie - Okresní kolo, čestné uznání 
zobcová flétna III.kategorie - Okresní kolo, 3. místo 
klarinet VII.kategorie - Okresní kolo, 3. místo 
klarinet VII.kategorie - Okresní kolo, 2. místo 
saxofon VII.kat. - Krajské kolo, čestné uznání 
saxofon IX.kat. - Okresní kolo, 2. místo 
trubka VII.kat. - krajské kolo,3.místo 
trubka VII.kat - ústřední kolo, 2.místo 
baskřídlovka V.kat. - ústřední kolo, 1.místo 
pedagog trumpeta diplom za pedag.práci v krajském kole 
příčná flétna IX.kat - okresní kolo, 2.místo 
2x příčná flétna IX.kat. - krajské kolo, 2.místo 
 
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 lednu 2018 účinkovali žáci dechového oddělení na slavnostním večeru předávání cen Trilobit 2018 
a to v přímém přenosu ČT ART.  
 
Školní dechový orchestr – „ODDechovka“ 
Ve školním roce 2017 / 2018 se členové dechového orchestru účastnili hudebního soustředění ve 
Skryjích, kde proběhla intenzivní příprava především na vánoční koncerty.  
Vánoční koncerty se uskutečnily v Berouně v KD Plzeňka v KD ve Zdicích.  
V lednu Oddechovka účinkovala na benefičním koncertu v Chýňavě - 18. leden 2018 
V březnu 2018 absolvoval orchestr týdenní návštěvu německého dechového orchestru, která 
vyvrcholil dvěma společnými koncerty. 
V dalším období školního roku se příprava dechového orchestru zaměřila na propracování programu 
na ZUŠ Open - 24. 5. 2018, na koncert v Hořovicích - 10. 6. 2018 - Hořovické kulturní léto a na 
vystoupení v Berouně - Berounské hradby - 16. 6. 2018.  
 

 

 
                           

Foto: ODDechovka a BSO Ratsgymnasium Goslar – koncert v KD Plzeňka 
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 Návštěva Symphonisches Blasorchester Ratsgymnasium Goslar 
 

 
 

Foto: Plakát a pozvánka na společné koncerty s německým orchestrem 
 
 

 
V týdnu od 5. do 9. března 2018 se uskutečnila historicky první návštěva  dechového orchestru 
z Německa, která zahájila úspěšnou spolupráci obou orchestrů a obou škol. 
   Návštěva Symphonischesblasorchestr (SBO) Ratsgymnasium Goslar v Berouně proběhla v březnu 
2018. Dechový orchestr při ZUŠ Beroun ODDechovka byl následně oficiálně pozván na výměnu 
návštěvy s termínem březen 2019.  
Goslar je partnerským městem Berouna. Spolupráce probíhá na mnoha úrovních, ale dlouhá léta 
nebyla uskutečněna výměna studentů. Vedení Základní umělecké školy iniciovalo myšlenku 
seznámení studentů, kteří hrají v dechovém orchestru ZUŠ V.Talicha ODDechovka se studenty 
Ratsgymnasium Goslar, kteří tvoří Symphonischesblasorchestr. Po důkladných přípravách návštěvy 
přijeli 6.3.2018 studenti a hráči orchestru z Goslaru do Berouna. 
Cílem návštěvy bylo propojit hráče obou orchestrů a zrealizovat společný koncert. Seznámit je s 
činností základní umělecké školy – obdoba v Německu neexistuje. Nad očekávání skvěle a přirozeně 
se studenti seznámili a zapojili do společných aktivit. Měli možnost posoudit a porovnat úroveň 
hudebního školství, ale především poznat kamarády se stejnou zálibou.  
Na závěr návštěvy se konaly dva koncerty v KD Plzeňka, dopolední pro studenty berounských škol a 
večerní pro veřejnost. Oba koncerty sklidily obrovský potlesk a uznání okolo 700 posluchačů. Při 
večerním rautu se studenti skvěle bavili, učili se navzájem taneční kroky a hry. 
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Foto: Studenti a muzikanti Ratsgymnasium Goslar byli oficiálně přivítáni vedením města na 
berounské radnici. 

 
Odborná i přátelská komunikace probíhala v angličtině a němčině, ale společným jmenovatelem celé 
návštěvy byla hudba. Mezi mnohými bylo navázáno přátelství vyměnili si kontakty a provázali se na 
sociálních sítích. Do programu se zapojili také studenti Gymnázia Beroun, kteří ve spolupráci s 
výtvarných oddělením ZUŠ Beroun po celou dobu pobytu návštěvy natáčeli videa a fotili.  
Vedoucí obou orchestrů na závěr návštěvy vybrali noty pro společný koncert, český i německý 
orchestr již nyní studují repertoár, který se chystají zahrát na společných koncertech v Goslaru.  
ZUŠ V.Talicha byla oficiálně pozvána ředitelem Ratsgymnasium Goslar Hans-Peter Dressem a 
návštěva je naplánována v termínu 27. – 31.3.2019  
Program návštěvy bude pro české muzikanty překvapením, již nyní však víme, že v sobotu 
30.3.2019s se bude konat slavnostní koncert obou orchestrů v Kaiserpfalz Goslar.  
Doufáme, že spolupráce obou škol bude pokračovat. V plánu je provázání i smyčcových orchestrů a 
pěveckých sborů ZUŠ V.Talicha a Ratsgymnasia Goslar. 
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Foto: Oba orchestry zahrály skladbu Jetelíček u vody – Herz Schmertz, zpěvem ji doprovodily 
zpěvačky pěveckého oddělení ZUŠ V.Talicha v lidových krojích 

 
 
 

 
 

Foto: Muzikanti z obou orchestrů navštívili společně Prahu 
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Smyčcové oddělení -  „Podstatný orchestr“ 

Smyčcový orchestr pracuje na škole čtvrtým 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.  

Podstatný orchestr vystoupil na čtyřech koncertech pořádaných naší školou. Byl to koncert vánoční v 
kostele sv. Jakuba na Husově náměstí, koncert masopustní v únoru, poté v dubnu na prvním 
společném koncertu obou orchestrů školy. Završením školního roku bylo vystoupení v květnu na akci 
ZUŠ Open. Orchestr si poprvé vyzkoušel roli doprovodu k absolventskému vystoupení naší žákyně 
hrající na příčnou flétnu, ve volné větě Stamicova flétnového koncertu. Úspěšně pokračuje i před 
dvěma lety započatá spolupráce s houslistou a dirigentem Janem Talichem, který uspořádal pro naše 
nejlepší žáky smyčcového oddělení workshop, a opakovaně vystoupil s Podstatným orchestrem na 
koncertu ZUŠ Open.  
 
 
 

 
                   

Foto: Houslového workshopu s Janem Kalichem se zúčastnili 4 žáci naší ZUŠ, jeden ze ZUŠ 
Dobřichovice jeden ze ZUŠ Řevnice 
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Foto: „Podstatný orchestr“ – poprvé ve stejnokrojích s výšivkou loga 

 

Kytarové oddělení 
 
Výuka žáků kytarového oddělení probíhala v nastavené normě / ŠVP/. 
Talentovaní žáci se účastnili řady veřejných vystoupení, jak v sále školy ZUŠ Beroun, tak i na 
jiných veřejných místech.  
 Z řady vystoupení lze zmínit účast kytarového tria v pořadu  Trilobit pro ČT Art, kde žáci v KD 
Beroun-Plzeňka reprezentovali školu v přímém přenosu /14.1.2018/. 
Tradiční vystoupení kytarového souboru na vánočním koncertě v kostele sv. Jakuba a 
vystoupení na  náměstí v Berouně při jarní celostátní akci ZUŠ OPEN. 
Pravidelné roční kytarové semináře se konaly poslední lednový týden s účastí všech žáků, 
studující kytaru v ZUŠ Beroun. 
Ve školním roce 2017-2018 se nikdo z kytarových žáků nehlásil na uměleckou školu. 
 
   

Akordeon a elektrické klávesové nástroje 
 
V loňském školním roce 2017/2018 se nekonaly žádné soutěže ve hře na EKN ani akordeon, 
žáci se účastnili interních a veřejných vystoupení pořádaných ZUŠ. Z těchto byl asi 
nejvýznamnější koncert pořádaný na berounské radnici ke Dni učitelů a vystoupaní žáků na 
akci ZUŠOPEN na berounském náměstí. Jeden žák tohoto oddělení  byl přijat ke studiu na 
hudebním gymnáziu v Praze.  
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Klavírní oddělení 
Ve školním roce 2017/2018 žáci z klavírního oddělení předvedli svoji práci na mnoha veřejných i 
interních akcích školy, jako např. Vánoční koncerty v ZUŠ i v kostele sv. Jakuba v Berouně, kde hráli 
jak sólově, tak i  v orchestru a komorních seskupeních, dále na Masopustním koncertě se svými 
rodinnými příslušníky, na Klavírním koncertě s programovým tématem tanců, na Jarním koncertě a 
také několik absolventů se veřejně prezentovalo na absolventských koncertech.   
Žák klavírního oddělení se zúčastnil dvou různých soutěží. 18.5.2018 Praha - Mladí pianisté hraji na 
Stenway, kde obsadil  4.misto  a  15.6.2018 v Praze - Prague junior note. 

 

 
 

Foto: Plakát klavírního koncertu byl vytvořen za použití linorytu žákyně z výtvarného oddělení 
 

 
 
Pěvecké oddělení  
Žáci a žákyně pěveckého oddělení se ve školním roce 2017/2018 zúčastnili koncertů ZUŠ V. Talicha, 
koncertu ZUŠ Open, akce Trilobit, společného koncertu Oddechovky s orchestrem z Goslaru a dalších. 
Ocenění na soutěžích: 
Sanremo junior - finálové umístění, soutěž ZUŠ - několik umístění v krajském kole 
Allegro - několik čelních umístění v různých kategoriích,  
Duškova soutěž - 2. cena, Vítězství v soutěži Dětský slavík 2017 
Brdský kos - 2. cena, Králodvorská koruna - několik čelních umístění v různých kategoriích 
Dvě studentky byly přijaty na konzervatoř a jedna na hudební gymnázium. 
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Pěvecké sbory  Meluzíny  a  Krákorky 
V ZUŠ Václava Talicha pracují dva pěvecké sbory, které pravidelně koncertují. 
 

 
           

Foto: ZUŠ Václava Talicha již tradičně organizuje ve spolupráci s MKC Beroun a městem Beroun 
Přehlídku pěveckých sborů, účastnil se jí i sbor Meluzíny 

 
 
KONCERTY pěveckého sboru MELUZÍNY  
náměstí Beroun  - Česko zpívá koledy   
Vánoční koncert v ZUŠ V. Talicha 
Přehlídka pěveckých sborů, 6. ročník KD Plzeňka 
ZUŠ Open - Atrium školy  - spolupráce s oddělením hudebních nauk 
 
KONCERTY a akce pěveckého sboru KRÁKORKY  
Podzimní soustředění ve Skryjích 
Vánoční školní koncert – KD Plzeňka 
náměstí Beroun  - Česko zpívá koledy   
Zdice Vánoční koncert 
kostel sv. Jakuba Beroun  
Chyňava - koncert s Oddechovou 
Masopustní koncert -  KD Plzeňka  
Přehlídka pěveckých sborů, 6. ročník (Plzeňka) 
Koncert ve spolupráci se ZUŠ Řevnice - Mix fest 
Koncert v Památníku Vojna (spolupráce se Středočeským krajem) 
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 Foto: ZUŠ Václava Talicha navázala spolupráci se ZUŠ Řevnice, naše pěvecké sbory se účastnily 
tradičního Mix festivalu, jehož letošním tématem bylo sté výročí vzniku samostatného státu. 

 
 
 
 

Oddělení bicích nástrojů 
V letošním roce byla hra na bicí nástroje vyučována třetím rokem. Uskutečnil se také třetí 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.  
Jeden žák se zúčastnil soutěže MŠMT a postoupil až do ústředního kola, kde obsadil 3. místo.  
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Foto: Školního kola ve hře na bicí nástroje se zúčastnili tři naši žáci 
 
 
 

Taneční obor 
Již tradičně pracuje ve škole Soubor historického tance,  druhým rokem se zformovala taneční 
skupina BeBalet.  
Taneční oddělení se v loňském roce zúčastnilo několika vystoupení. Hned během podzimu to bylo 
vystoupení v domově pro seniory. Zde se uskutečnilo během roku představení hned několik. V 
prosinci bylo naše taneční oddělení součástí vánočního vystoupení školy na Plzeňce. V červnu 
vyvrcholilo naše celoroční úsilí závěrečným vystoupením opět na Plzeňce a také na akci ZUŠ Open.  
V únoru jsme se zúčastnili okresního kola taneční soutěže Základních uměleckých škol. Umístili jsme 
se na druhém nepostupovém místě.  
 
V lednu 2018 se podílely žákyně tanečního oddělení na celkové dramaturgii slavnostního večera 
Trilobit 2018. Naše baletky doprovázely hudební vstupy baletní choreografií. 
 
Závěrečné vystoupení tanečního oboru bylo velmi výpravné a spolupracovali na něm všichni vyučující 

a všichni žáci naší školy. Představení baletu Růženka se konalo na pódiu KD Plzeňka. 
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Foto: Choreografie tanečního oddělení doprovázející předávání audiovizuálních cen Trilobit 2018  
 
 

 
Výtvarný obor 
Žáci výtvarného oboru se účastnili během školního roku pravidelných výtvarných soutěží a opět byli 
v mnoha soutěžích velice úspěšní.   
V mezinárodní soutěži Lidice 2018 získali dva žáci „Čestná uznání a jejich práce jsou vystaveny 
v Lidické galerii.  
Celoroční téma pro inspiraci žáků se jmenovalo „Po stopách starých mistrů“ a bylo tento rok 
významně provázáno s výukou dějin výtvarné kultury. 
V červnu se žáci zúčastnili výtvarné soutěže ZUŠ Řevnice na téma „Sen“, 6 našich žáků bylo oceněno. 
Žáci pracovali na námět celoročního tématu a v posledním květnovém týdnu byla v prostorách školy 
zahájena vernisáží výstava s tímto názvem. Vernisáž výstavy na toto téma byla součástí celostátního 
happeningu ZUŠOPEN a rovněž doprovodila divadelní představení souboru Divadelní praktikum.  

 
   

Malířský plenér  
Výtvarné oddělení se vydalo již potřetí do krajiny na malířský plenér, tento rok  do Skryj u Rakovníka. 
Tentokráte přišla řada naše nejmladší žáky, celkem bylo na plenéru 44 žáků a tři pedagogové. Na 
plenéru vznikly krásné olejomalby, ale také kresby a různé studie. 
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Foto: Malířský plenér 2018 – Skryje u Rakovníka 
 

 
 

Foto: Závěrečný obraz a loučení s pobytem na malířském plenéru  
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Program MenART   

V letošním roce se naše učitelka výtvarného oboru Andrea Borovská přihlásila se svou talentovanou 
žákyní (11 let) do projektu MenArt. 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 – březen 2018 

• 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 
První třídenní setkání talentovaných žáků, jejich pedagogů a mentorů se konalo v srpnu 2018 
v Kroměříži. 

 

 

Foto: MenART první společné setkání s mentory a společné tvůrčí dílny 
 

 
 

http://nfkozena.cz/
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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.  

 

 

Foto: Dětská porota hodnotící audiovizuální díla pro děti a mládež na festivalu Trilobit Beroun 2018. 

 

Doplňková činnost školy v roce 2017/2018 

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 se setkaly s velkým zájmem a na příští školní rok jsme připravili  
rozšířenou nabídku kurzů.  

Kurzy pro děti:  

Divadelní praktikum - pro děti od 6 do 18 let – skupina mladších žáků a skupina starších žáků – 
celkem  účastníků 19 

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 36 účastníků. 
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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 12 dětí ve věku 12 – 14 let.  

 

Kurzy pro dospělé:  

Večerní kresba a malba – tento kurz navštěvovalo ve dvou skupinách celkem 24 účastníků. 

FitBalet - posilovací cvičení vycházející ze základních principů klasického baletu. V roce 2016/2017 
měl tento kurz 6 účastníků. 

Individuální výuka hry na hudební nástroj – tento individuální kurz výuky na hudební nástroj  
navštěvovalo celkem 14 dospělých účastníků v dopoledních a pozdních večerních hodinách.  

Celkem se kurzů doplňkové činnosti účastnilo 111 účastníků. Doplňková činnost má pro školu i 
pozitivní ekonomický přínos. Budovy školy jsou využívány i v dopoledních a pozdních večerních 
hodinách.  

 

 

Foto: Doplňková činnost školy – Divadelní praktikum.  Závěrečné vystoupení v rámci ZUŠOPEN  

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

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 
2017/18 

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,- 

Hudební obor – skupinová výuka 2.800,-Kč    

Hudební obor – kolektivní výuka 0    

Taneční obor 2.900,-Kč    

Výtvarný obor  2.700,-Kč    

Literárně dramatický obor 0    

Celkem  14.300,-Kč   4.000,- 

 

II. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč 

Za rok 2017 (k 31. 12.) Za 1. pol. roku 2018 (k 30. 6.) 

Činnost Činnost 

Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem  15.405.370,- 318.709,- 9.056.172,- 236.371,- 

2. Výnosy celkem  15.732.300,- 381.222,- 8.976.746,- 243.318,- 

z toho 
příspěvky a dotace na provoz  12.986.016,- 0,- 7.524.142,- 0,- 

ostatní výnosy  2.746.284,- 381.222,- 1.452.604,- 243.318,- 

3. 
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před 
zdaněním  

326.930,- 62.513,- -79.426,- 6.947,- 

III. Přijaté příspěvky a dotace 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč 
Za rok 2017  
(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) 

5.912,- 

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

11.902.554,- 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353) 11.624,234,- 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 30.000,- 

ostatní celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 33 166,…)  

z toho 
ÚZ 33073 24.829,- 

ÚZ 33052 253.491,- 
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4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 999.150,- 

z toho 

běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 999.150,- 

ostatní účelové výdaje celkem
1
 (vypsat všechny - např. UZ 001, 002…)  

z toho 

ÚZ 007 999.150,- 

  

  

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

 
 

78.400,- 

1
Doplňte 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 2017 skončila 
s kladným hospodářským výsledkem. 

 Ve školním  roce 2017/2018 proběhla na škole kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení – 
bez výtek. 

 Finanční prostředky z grantu MÚ Beroun, byly použity na Malířský plenér pro děti výtvarného 
oddělení a dále na podporu školního orchestru Oddechovka. Hráčům orchestru byly z grantu 
nakoupeny stejnokroje, notový materiál a uhrazeno ubytování na soustředění. 

 
 

Foto: Celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN se v letošním roce zúčastnilo 
taneční oddělení  s choreografií „Motýlí rej“.
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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 134. 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 – nově navázala naše škola partnerství s dechovým orchestrem 
Ratsgymnasiaum Goslar. Na týdenní návštěvu do Berouna přijelo 38 studentů se svými pedagogy. 
V závěru pobytu dostala naše škola oficiální pozvání do Goslaru. Dechový orchestr ODDechovka jede 
do Německa od 27.3. do 31.3.2019. 
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11. Plány na další školní rok  
 
Soustředění pěveckého sboru a orchestru ODDechovka, Podstatného orchestru a pěveckých sborů 
V říjnu 2018 se zúčastní žáci pěveckých sborů a hráči dechového a smyčcového orchestru se svými 
pedagogy třídenního soustředění, na kterém budou intenzivně studovat nový repertoár. 
Soustředění Oddechovky je finančně podpořeno z kulturního grantu města Beroun.  
Návštěva dechového orchestru ODDechovka v německém Goslaru  
Ve středu 27.3.2019 odjíždí dechový orchestr školy ODDechovka na výměnnou návštěvu do 
německého Goslaru. Týdenní pobyt našich studentů vyvrcholí společným koncertem SBO Goslar a 
ODDechovky v Keiserpfalz Goslar. 
ZUŠOPEN III. ročník  
V květnu 2019  se uskuteční 3. ročník celostátního happeningu ZUŠOPEN. Výtvarný obor naší školy 
byl přizván koordinátorkou projektu k účasti na výstavě v prostorách Senátu – ve Valdštejnské 
zahradě v Praze.  V sobotu 1.6. 2019 se spolu s výtvarným oborem ZUŠ chystáme instalovat výstavu 
3D objektů a obrazů.  
 
 
 

 

Foto: Vernisáž výstavy fotografií „Berounsko a jeho Židé“ v nově otevřené školní galerii „V průjezdu“ 
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12. Závěr  
V letošním školním roce uspořádala naše škola celkem 19 veřejných koncertů v prostorách školy i 
mimo ně. Naše sbory a soubory vycestovaly na 6 koncertů pořádaných sousedními ZUŠ. 
Na soutěžích MŠMT v ústředním kole se výborně umístili žáci našeho dechového oddělení a oddělení 
bicích nástrojů. 
U příležitosti filmového festivalu Trilobit 2018 účinkovali naši žáci v 6 hudebních vstupech v přímém 
přenosu na ČT ART. Žákyně tanečního oddělení s paní učitelkou MgA. Markétou Tomcovou 
doprovázely celý večer tanečními vstupy. 
Doplňková činnost školy navýšila účastníky kurzu z 89 na 111. 
Naše učitelka Mgr. Art Andrea Borovská se svou žákyní byla vybrána do stipendijního programu 
MenArt pro nadané studenty. 
V srpnu se podařilo slavnostně otevřít školní galerii nazvanou „V průjezdu“, její provoz byl zahájen 
vernisáží fotografií. Další výstava bude zahájena v říjnu 2018 pod názvem „Svět sto let zpět“ a tvořit jí 
budou výtvarné práce našich žáků. 
 
 
Školní rok 2017/2018 byl velice náročný jak na systematickou přípravu žáků, tak především na 
organizaci kulturních akcí. 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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