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Přílohy:   
č.1   Výše úplaty ve školním roce 2020/2021    
 
  
 
 
  
 Dle § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. není základní umělecká škola jmenována mezi určenými 
školami, které zpracovávají každoročně výroční zprávu o činnosti školy za školní rok.  
  
 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy upravuje § 7 vyhl. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  
  
 Ředitel Základní umělecké školy Nová Role, příspěvkové organizace (dále jen „škola") vydává dle 
ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle 
ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za 
období od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Tato výroční zpráva o činnosti bude zveřejněna na webových 
stránkách školy www.zus-novarole.cz a současně bude k nahlédnutí na úředních deskách školy. Do 
výroční zprávy může každý nahlížet a pořizovat si z ní opisy a výpisy. 
 
 

 

 

 

 

 

 



1.   Charakteristika školy  

 
Název školy:             Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace 
Sídlo školy:                Chodovská 236/6,  362 25 Nová Role 
Právní forma:           právní subjekt 

IČO:  06134238 
IZO:  108 018 458 
ID Datové schránky:   bakpim7 
 
 
telefon: 725 925 089 
e-mail: novarolezus@gmail.com 
web1: zus-novarole.cz 
 
ředitel školy:  Jaromír Marouš, DiS. 
název zřizovatele:    Město Nová Role 
 

vyučované obory:     - hudební 
                                     - výtvarný 
formy studia:  přípravné,  základní  I. a  II. stupeň 

 

  Zařazení do sítě škol a školských zařízení pod označením Základní umělecká škola Nová Role, okres 
Karlovy Vary, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2017 na základě Rozhodnutí MŠMT 
Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1, č. j. MSMT – 20125/2017-7. 

  Zřizovací listina příspěvkové organizace usnesením zastupitelstva Města Nová Role ze dne 
3.5.2017, bod 24/07 s datem podpisu 24. 7. 2017 
Název:  Základní umělecká škola Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace 
Sídlo školy:  Chodovská 236/6,  362 25 Nová Role, okras Karlovy Vary 
IČ: 06134238 
 

  MŠMT vydalo Rozhodnutí dne 12.7.2019 s účinností od 1.9.2019 navýšení kapacity žáků ve škole 

na 210. 

 

2.   Přehled studijních zaměření, učebních plánů  

Dokument Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání byl schválen 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. června 2010 a je nyní platným základem 

reformy na základních uměleckých školách v České republice.  

Od 1. 9. 2012 se škola řídí vlastním Školním vzdělávacím programem (ŠVP)  (č.j. 1/2012) – úprava k 

1. 9. 2019 - ve všech uměleckých oborech v přípravném studiu, v základním studiu I. a II. stupně ve 

školním roce 2019/2020.   



3. Údaje o zaměstnancích 

Ředitel školy:                          Jaromír Marouš, DiS.   
zástupce ředitele:                  Bc. Lucie Ritzerová, DiS. 
Počet zaměstnanců:              fyzických osob  -  21 
                                         
    celkem pedagogických pracovníků:        19 
                         z toho kvalifikovaných:         16 
                     z toho nekvalifikovaných:          3 
 

V hudebním oboru  celkem:  16 

           Ivo Haitinger -  Hra na kytaru, Hra na baskytaru, Hra na pozoun, Hra na klavír 

           Dagmar Holečková -  Hra na klavír (zástup za paní Zábranovou) 

           Jaromír Marouš, DiS.  -   Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na zobcovou flétnu,      

                                                      Orchestrální hra, Komorní a souborová hra 

           Mgr. Vladislava Nohová – Hra na klavír   (na mateřské dovolené) 

           Eva Petrlíková -  Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na klavír 

           Bc. Lucie Ritzerová, DiS.   -  Hudební nauka,  Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, 

                                                             Přípravná estetická výchova (od I.2021 na mateřské dovolené) 

           Petr Samec dipl. spec.  -  Hudební nauka,  Hra na zobcovou flétnu,  Hra na bicí nástroje 

           Tatiana Skalková  -  Hra na housle, Hra na violoncello,  Hra na klavír 

           Libuše Smetanová  -  Hra na klavír, Korepetice   

            BcA. Patrície Šmídová, DiS. – Hudební nauka, Přípravná estetická výchova,  

                                                                 Hra na zobcovou flétnu, Hra na lesní roh  

                                                                 (záskok za paní Ritzerovou) 

           Miroslav Šoltész  -  Hra na zobcovou flétnu,  Hra na trubku 

           Radoskav Šulc  -  Hra na bicí nástroje 

           Jiří Švec, DiS   -  Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru 

           Karel Švec  -  Sólový zpěv,  Sborový zpěv 

          Jan Vacula  -  Hra na pozoun,  Hra na trubku, Hra na zobcovou flétnu 

          Mgr. Veronika Zábranová  -  Hra na klavír (od XII.2019 – mateřská dovolená) 

 

Ve výtvarném oboru celkem:    3 

              Galina Šedivková  -  Přípravná estetická výchova,  Výtvarná tvorba,  Keramika 



             Mgr. Barbora Sterziková – Výtvarná tvorba (od VIII.2020 na mateřské dovolené) 

              BcA. Anna Krejčí - Výtvarná tvorba (zástup za paní Sterzikovou) 

Ostatní zaměstnanci ZUŠ:          2 

              Vendula Podšerová  -  uklízečka 

              Karel Švec  -  školník 

 

 

4. Přehled žáků 

Školní matrika je vedena v elektronické podobě za použití specializovaného software pro ZUŠ 
„Klasifikace“.  Software slouží zároveň jako žákovská knížka – rodiče mají přístup do třídních knih 
svých dětí. Dále slouží jako informační a komunikační prostředek mezi vedením školy, učiteli, rodiči 
a žáky. 
 

Počty žáků pro S 24-01 -  1. 10. 2020 

Celkem bylo k  1.10.2020 evidováno 200 žáků  
(někteří žáci navštěvují více studijních zaměření a  obory) 
 
Na konci školního roku je evidováno 194 žáků 
 
Hlavní budova:   173 
pobočka  Nové Sedlo:    27 
 
 
Počty žáků podle předmětů k datu 29. 6. 2021 
Obor Předmět Celkem 1. 2. SPD SPP 

hudební Bicí nástroje 18 18 0 0 0 

hudební Housle 2 2 0 0 0 

hudební Hudební nauka   70 0 0 0 

hudební 
Hud. nauka - individuální 
plán   12 0 0 0 

hudební Klarinet 3 3 0 0 0 

hudební Klavír 35 35 0 0 0 

hudební Komorní a souborová hra   8 1 0 0 

hudební Kytara 25 25 0 0 0 

hudební Orchestr   7 0 0 0 

hudební PEV - hudební + výtvarný 6 6 0 0 0 

hudební PHV 1 (- I. st.) 10 10 0 0 0 

hudební Pozoun 2 2 0 0 0 

hudební Příčná flétna 2 2 0 0 0 

hudební Sborový zpěv   3 1 0 0 

hudební Sólový zpěv 17 14 3 0 0 

hudební Trubka 5 4 1 0 0 

hudební Zobcová flétna 6 6 0 0 0 



výtvarný 
Keramika - Prostorová 
tvorba 9 7 2 0 0 

výtvarný 
Přípravná výtvarná 
výchova 7 7 0 0 0 

výtvarný VT - Prostorová tvorba 50 49 1 0 0 

 

 

5. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Absolventi 1. a 2. stupně 

 Hudební obor Výtvarný obor celkem 

I. stupeň 3 8 11 

II. stupeň 0 0 0 

celkem 3 8 11 

 
Prospěch žáků – statistika Klasifikace 

Obor celkem Vyznamenání Prospěl neprospěl ostatní 

hudební 122 103 1 0 18 

výtvarný 72 58 0 0 14 

 
 
 

6. Materiální zabezpečení 
 
Materiálně technické vybavení školy  
 
Hlavní budova: 

 Učebny                   7 

 Koncertní sál          1  

 Výtvarný ateliér     1           vybavení:   vypalovací pec, tiskařský lis,  malířské stojany 8 ks,  
                                                                                 hrnčířský kruh  
 
Vybavení hlavní budovy:  
audiovizuální a výpočetní technika -   2 projektor,  interaktivní tabule,  2 PC,  10 notebooků,   
                                                                    zvuková aparatura, notační program,  mixpult s audio   
                                                                    editací,  foto software, tiskárna v učebně hudební nauky,  
                                                                    tiskárna ve sborovně a ředitelně 
Internetové připojení VDSL  
Bezdrátová síť WIFI  
Učební pomůcky:   hudební nástroje, notový materiál,  
 
Pobočka v Novém Sedle: 

 Učebny                    2 

 Výtvarný ateliér     1           vybavení:     malířské stojany 3 ks 
 
Vybavení pobočky:        tiskárna v učebně hudební nauky, bicí souprava a elektronické  
                                                          klávesy v učebně,  audio technika, 1 projektor + plátno 



Ve školním roce 2020/2021 škola pořídila další nové hudební nástroje a pomůcky:  
 
2x hubici Vandoren na klarinet, teploměr, hygienický stojan na dezinfekci, tyčový vysavač aku,  
2x kytaru Martinez, 1x kytaru Ibanez, fotoaparát Canon, nátrubek na trumpetu Bach, 
činel se stojanem, bubenický metronom Tama, 1x klarinet Jupiter s hubicí Vandoren 
notové materiály, drobné pomůcky a potřeby pro výtvarný obor 
 
 
Opravy: 

- oprava podlahy na chodbě u sálu a před sborovnou v lednu 2021 
- malování koncertního sálu v únor 2021 

 

 
7. Údaje o školních aktivitách 
 
Během školního roku pořádáme různé akce v budově školy, třídní přehrávky, třídní koncerty, 3 
hlavní koncerty ZUŠ. Žáci vystupují, hrají a zpívají i na veřejných akcích jiných organizátorů, např. 
vernisáže v knihovně, adventní koncerty apod., kde mohou rodiče sledovat vývoj svých dětí 
v uměleckém vzdělávání a to všechno v normálním běžném režimu školy. Tento školní rok byl 
omezen pandemií Covid-19 a konaných akcí bylo velmi málo z důvodu nařízení a zákazu pořádání 
akcí Vládou ČR. 
 
Celkem bylo uspořádáno 10 akcí – koncertů, přehrávek a výstava VO pro rodiče a veřejnost. 
 
 
17.12.2020 –  Vánoční koncert – on line – video záznam 
3.5.2021 – třídní koncert L. Smetanové, E. Petrlíkové – video záznam 
7.5.2021 – třídní koncert K. Švece – video záznam 
10.5.2021 – třídní koncert J. Švece – video záznam 
12.5.2021 – třídní koncert J. Marouše – video záznam 
13.5.2021 – třídní koncert D. Holečkové a P. Samce – video záznam 
19.5.2021 – třídní koncert I. Haitingera – video záznam 
27.5.2021 – třídní koncert P. Šmídové aj. Vaculy – video záznam 
17.6.2021 – Absolventský koncert – v omezeném počtu pro veřejnost 
 
 
Akce výtvarného oboru: 
22.06.2021 – výstava výtvarných prací absolventů a žáků ZUŠ v městské knihově NR 
 
 
 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků   
 
10.11.2020 – Celostátní konference pedagogů a ředitelů                      J. Marouš, L. Ritzerová 
2.12.2020 – školení BOZP                                                                              zaměstnanci ZUŠ 
23.3.2021 – NPIČR – Prevence syndromu vyhoření a stresu v týmu, 
                                      Jak efektivně vést svůj tým                                      J. Marouš 
 



9. Výsledky inspekcí a kontrolní činnost   
 

Ve školním roce 2020/2021 byla provedena finanční kontrola zřizovatele 12.10.2020 za rok 2019, 

a 10.6.2021 finanční kontrola za rok 2020 bez závad.  

Škola provedla inventarizaci majetku v prosinci 2020. 

 

10. Hodnocení školního roku 

  Školní rok 2020/2021 byl z velké části realizován v distančním režimu z důvodu pandemie Covid-
19. Pedagogové se zdokonalovali v používání internetovém komunikačním prostředí (Google Meet, 
Zoom, Skype, WhatsApp a další). Škola preferovala použití Google Meet, ale v mnoha případech se 
používali i jiné aplikace, které vyhovovali některým žákům. Na této rovině vyučování na dálku škola 
obstála, žáci se svými učiteli komunikovali z 98%. Také nedošlo k velkému masovému odhlašování 
žáků.  
Škola používala digitální technologie zvuku i obrazu k vytvoření záznamů některých akcí.  
V červnu bylo realizováno přijímací řízení nových žáků, závěrečné postupové zkoušky a výstava 
výtvarných prací žáků s velmi uspokojivým výsledkem. 
 
Spolupracujeme se zřizovatelem, oblastními organizacemi i s dalšími ZUŠ Karlovarského kraje.  
 
 
Výroční zpráva o činnosti byla schválena pedagogickou radou dne  31.8.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Příloha č. 1   

Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace 
Chodovská 236/6,  Nová Role  36225  

 
tel.: 725 925 089                                               email:   novarolezus@gmail.com                                                                          

IČO: 06134238  
 

Věc:  Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech ZUŠ ve školním roce 2020/2021 

V souladu s vyhláškou č.71/2005, § 8, odst. 1,2 / ze dne 9.2.2005 o základním uměleckém vzdělávání pro školní rok 
2020/2021 je stanovena  úplata za vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech s platností od 1.9.2020 ve výši: 

 
HUDEBNÍ OBOR 

 
Předmět      Čas. dotace   cena za měsíc      cena  I. pololetí      cena II. pololetí 
 
Základní studium individuální (žáci od 2tř.)               1h                   220 Kč                        1.100 Kč                       1.100 Kč 
Základní studium skupinové ( 2 – 4 žáci)               1h        200 Kč                        1.000 Kč                      1.000 Kč 
Základní studium individuální (2. předmět)  1h        180 Kč                900 Kč                         900 Kč 
Přípravné studium individuální   1h                  220 Kč                        1.100 Kč                  1.100 Kč 
Rozšířené studium     2 – 3h        400 Kč                        2.000 Kč                      2.000 Kč 
Komorní hra (jako hlavní obor)   1 – 2h            100 Kč                500 Kč                         500 Kč 
Hra v orchestru (jako hlavní obor)   1 – 2 h         100 Kč                500 Kč                      500 Kč 
Sborový zpěv (jako hlavní obor)   1 – 2 h           50 Kč                250 Kč                      250 Kč 
Studium pro dospělé                                                         1 – 2 h        2.500 Kč                     12.500 Kč                   12.500 Kč 
               
V ceně je zahrnuta kolektivní výuka Hudební nauky.         Základní studium skupinové je realizováno v počtu 2 – 4 žáků.  
 
 

VÝTVARNÝ OBOR  
 

Předmět            Čas. dotace    cena za měsíc          cena  I. pololetí     cena II. pololetí 

 
Přípravné studium   3h     170 Kč                   850 Kč                                850 Kč 
Základní studium                                 3h     200 Kč                1.000 Kč              1.000 Kč 
Základní studium  (2. předmět)        3h               170 Kč     850 Kč   850 Kč 
Základní studium  Keramika              3h      220 Kč                1.100 Kč              1.100 Kč  
 
              
 

 
PŘÍPRAVNÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA  

 
Předmět   Čas. dotace  cena za měsíc             cena  I. pololetí       cena II. pololetí 
Přípravná estetická výchova    2h                      200 Kč       1.000 Kč                             1.000 Kč 
              

PŮJČOVNÉ - HUDEBNÍ NÁSTROJE 
 

Hudební nástroje  cena za měsíc              cena  I. pololetí       cena II. pololetí 
v pořizovací hodnotě do 5000,-     50 Kč           250 Kč         250 Kč  
v pořizovací hodnotě nad 5000,-        70 Kč           350 Kč                       350   
              
Případné slevy se poskytují na základě písemné žádosti z těchto důvodů: 

1) Sociální dávky (nutno předložit potvrzení o příjmech rodiny)  
2) Zdravotní důvody (absence žáka delší než 1 měsíc potvrzená lékařem)  



3) V případě docházky žáka do dvou, tří a více individuálních oborů vyučovaných v ZUŠ je poskytnuta sleva na 
druhý, třetí a každý další navštěvovaný obor, uvedená sleva se netýká žáků Přípravné estetické výchovy.  

 
Školné i půjčovné se hradí předem za 1. pololetí 2020/2021 do 20. října 2020,  za 2. pololetí 2021  do 20. března 
2021. 
Možnosti platby:  
Bezhotovostně na účet školy č. 2201283309/2010,  informace o symbolech platby obdrží zákonní zástupci emailem 
prostřednictvím systému Klasifikace.  
 
 
V Nové Roli dne 1.9.2020              Jaromír Marouš, DiS.   ředitel  ZUŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


