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                  Výroční zpráva o činnosti školy 

                                 ve školním roce 2020/ 2021  
 

 

         ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA 
                                            Bohuslava  Jeremiáše 

 
IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE: 
 

 

Škola:             Základní umělecká škola B. Jeremiáše 

                        adresa: Otakarova 43, 370 01 České Budějovice 

   IČO: 60 076 551 

                        Právní forma: příspěvková organizace 

   ředitelka školy: Mgr. Michaela Hudečková 

   telefon: 387 699 622   

   e-mail: hudeckova@zusbjcb.cz  

                         internetové stránky:www.zusbjcb.cz 

 

Zřizovatel: Jihočeský kraj 

  U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

  telefon: 386 720 111 

mailto:hudeckova@zusbjcb.cz
http://www.zusbjcb.cz/
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  e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz 

                        internetové stránky:  www.kraj-jihocesky.cz 

 

 

Odloučená pracoviště školy : 

 

373 63 Ševětín, Školská 189 - aktivní 

370 01 České Budějovice, Konzervatoř, Kanovnická 22 - aktivní 

374 41 Hluboká nad Vltavou, K. Čapka 800 - pasivní 

370 08 České Budějovice, ZŠ Vl. Rady 1, Mladé - pasivní 

 

 
Základní  údaje  o  zařazení školy, charakteristika  školy: 

 

     ZUŠ  B.Jeremiáše se sídlem v Českých Budějovicích , Otakarova 43 byla založena  v roce 1903 a od 

této doby poskytuje dětem, které projeví potřebné předpoklady a zájem o studium, základy uměleckého  

studia v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. 

Základní studium je rozděleno na dva stupně: 

 

      I.stupeň – sedmiletý, je ukončen absolventským koncertem, nebo závěrečnou (komisionální) 

absolventskou zkouškou.  

Absolventi I. stupně se uplatňují jako amatéři v daném oboru, vyspělejší a výborní žáci se ucházejí o 

studium na středních odborných uměleckých školách – konzervatořích, středních pedagogických školách, 

keramických a sochařských školách. 

 

      II. stupeň – čtyřletý, absolventi se uplatňují rovněž jako amatéři v daném oboru, umělecky vyhranění a 

vyspělí žáci jsou směřováni ke studiu na vysoké školy – HAMU, JAMU, AVU , JčU – Ped. Fakulta – obor 

ZUŠ, či nejrůznější aprobace kombinované s hudební výchovou. 

  

     Od 1. ledna 1995 byla ZUŠ B. Jeremiáše zřízena ve znění zřizovací listiny jako samostatný právní 

subjekt hospodařící formou příspěvkové organizace. 

     Zařazení do sítě škol 16. 5. 1996 

     Zřizovatelem školy byl Školský úřad České Budějovice, územní orgán státní správy, IČO 00 582 301 

České Budějovice, Nerudova 59. 

     Rozhodnutím MŠMT ČR podle ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., přešla škola se všemi 

právy a závazky od 1. dubna 2001 do majetku kraje, pod zřizovatele – Krajský úřad Jihočeského kraje,  U 

zimního stadionu 1952/2 ,370 76 České Budějovice, IČO: 70890650. 

 

 

Studijní obory: 

 

1. hudební 

2. taneční 

3. výtvarný 

4. literárně dramatický 

 

 

     K usnadnění studia začínajících i pokročilejších žáků umožňuje škola zapůjčení hudebních nástrojů ze 

sbírek učebních pomůcek. Hudební nástroj je žákům zapůjčen na základě písemné smlouvy mezi školou a 

dočasným uživatelem (zákonným zástupcem žáka). Za zapůjčení nástrojů je vybíráno půjčovné, kterým 

škola pokrývá veškeré opravy hudebních nástrojů. Na zapůjčení hudebního nástroje nemají žáci právní 

nárok.  

mailto:posta@kraj-jihocesky.cz
http://www.kraj-jihocesky.cz/
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Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti: 

 

     Pedagogickou činnost zajišťovalo v průběhu školního roku 2020/2021 celkem 55 pedagogů. 

     Pedagogický sbor je plně kvalifikován, absolventi HAMU, JAMU, PF – obor ZUŠ a konzervatoří 

s absolutoriem. Většina pedagogů se dále vzdělává formou DVPP. 

     Ve své personální politice klade vedení školy velký důraz na začínající a mladé učitele. Za jeden 

z hlavních cílů si klade neustále zkvalitňovat pedagogický sbor, který bude úspěšně navazovat na tradice 

úspěchů ZUŠ B. Jeremiáše, bude zabezpečovat vysoce kvalitní výuku a bude dále udržovat a rozvíjet dobré 

jméno ZUŠ B. Jeremiáše. 

 

 

Seznam  pedagogů školní  rok  2020 / 2021:  

 

Mgr. Babka Marek   violoncello 

            Bagáčová Viera                     TO 

            Baziková Alena, DiS.  housle, komorní soubor 

Mgr.    Becková Dagmar  flétna, zob. flétna 

            Bendová Eliška, DiS              klarinet 

Bc.       Bláhová Lenka                       VO, mateřská dovolená 

BcA.    Bubleová Hana  klavír 

Mgr.    Buriová Jana                          VO 

            Bürgerová Lenka                   hudební nauka, zobcová flétna 

            Bürger Josef                           housle 

 Dudová Šárka   klavír + korepetice 

 Bc.A. Dvořáková Ludmila               varhany, klavír 

            Falcníková Kateřina, DiS.     zpěv 

     Bc. Falta Josef                              zpěv, sborový zpěv 

            Ferebauer Luboš , DiS.         trubka  

            Fridrichová Klára                  klavír 

 Havlíčková Eliška  klavír  

Hellebrantová Alena  klavír  

Mgr.    Hellebrantová Vladimíra       zástupkyně ředitelky, klavír, příč. flétna 

Mgr. Hessová Jana   klavír + korepetice 

            Heřman Libor                        kontrabas, klávesy 

            Hovorka Pavel                       trubka, zobcová flétna 

Mgr. Hudečková Michaela  ředitelka, klavír 

 Jarošová Jana   klavír 

            Kadlec Jan                             housle 

Mgr. Kahuda Stanislav  kytara 

            Kahudová Réza                      klavír  

 Karezová Jindra  zpěv 

            Kazdová Markéta                  housle 

            Klouda René                          kytara 

            Korbelová Ludmila                TO 

            Kubíková Petra                      kytara, hudební nauka 

            Kurzová Anna                       saxofon 

MgA,  Lukáš František                      kytara, hudební nauka 

MgA.  Lukášová Dorota                    klavír + korepetice, mateřská dovolená 

MgA.  Malíková Kateřina                  klavír + korepetice 

Málková Marie                       kytara 
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Mgr.    Marek Tomáš                         VO 

Bc.      Matoušková Karolína             klavír, mateřská dovolená 

Mgr.    Mezerová Eva                        korepetice 

            Michálek Pavel, DiS.             kytara, elektrická kytara 

Mgr.    Mikuláš Zbyněk                     kytara 

            Novák Jiří                              dudy, hudební nauka 

 Paulová Zlata   kytara 

MgA. Podruhová Olga  TO 

            Procházková Andrea             klavír 

Mgr. Ries Petr   příčná flétna, zobcová flétna 

            Sivula-Vacek Tuula  housle, vedoucí oddělení smyčce 

Bc.       Steffal Pavel, jr.                     kytara  

Mgr. Suleymanová Dinara  klavír 

Mgr.    Šestáková Lenka                    LDO 

BcA.    Urbanová Barbora                 kytara 

            Vítovcová Lenka   klavír, korepetice v TO 

Mgr.    Vladárová Andreja                 klavír 

            Zikmunda Jiří                         trubka, zobcová flétna 

Bc.      Zikmundová Markéta             zobc. flétna, příčná flétna, hudební nauka 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

        Irena Vithová, ekonomka školy 

        Martina Bakulová, účetní 

        Michal Puffer, školník 

        Jana Plachá, uklízečka 

        Jarmila Kiglerová, uklízečka  

 
Školní rok 2020/2021: 

 

Celkový počet pracovníků: fyzických 61, z toho provozních 5 

                  přepočtených: 33,7337 z toho pedagogové – 29,3587 a provozní zaměstnanci – 4,3750 
 

Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2021 bylo 61 fyzických pracovníků včetně dohod o PP a PČ. 

- fyzických 56 pedagogů, provozních zaměstnanců 5, z toho na mateřské a rodičovské dovolené jsou 3 

pedagožky 

- přepočtený počet pracovníků: 33.7337 

 

Přehled učebních plánů: 

 
     Výuka na ZUŠ B. Jeremiáše probíhala podle platných učebních plánů schválených MŠMT                  

České republiky dne 26. června 1995 pod č.j.18.418/95 –25 s účinností od 1. září 1995 ve znění pozdějších 

novelizací pro jednotlivé obory, VO pod č.j. 15 865/2000-22. TO pod č.j.15 866/2000-22. 

     Ve školním roce 2014/2015 začala výuka probíhat podle nového školního vzdělávacího programu. 

     V současné době probíhá výuka v těchto oborech: 

 

                           hudební 

                           taneční 

                           výtvarný 

                           literárně dramatický 

          

V průběhu školního roku 2020/2021  navštěvovalo školu celkem 836 žáků, z toho: 
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v hudebním oboru:                       595 (z toho 16 žáků rozšířeného studia), (+8 SPD)                  

v tanečním oboru:                         80 

ve výtvarném oboru:                     109  

v literárně dramatickém oboru:     52 

  

 

  

     Ve školním roce 2020/2021 probíhala komunikace vedení s pedagogy elektronickou formou vzhledem 

ke koronavirové situaci. Zahajovací a závěrečná pedagogická rada proběhly prezenčně. 

   

   

Údaje o školních a mimoškolních aktivitách:  

 

     Na ZUŠ B. Jeremiáše se nekonaly soutěže ani koncerty vzhledem ke koronavirové situaci. 

      

     V tomto školním roce zazněla hudba pouze na 7 vystoupeních, což bylo zapříčiněno uzavřením školy  

v důsledku koronavirové pandemie.   

     Přesto se žáci naší školy se připravovali i přes ztížené podmínky a úspěšně zúčastňovali nejrůznějších 

soutěží (viz přehled výsledků žáků), patrná byla snaha o co nejlepší plnění výchovně-vzdělávacích úkolů.  

      Dvě tradiční celovečerní představení tanečního oddělení ve spolupráci s výtvarným a literárně 

dramatickým oborem v divadelním sále Domu kultury Metropol České Budějovice se tento rok rovněž 

nemohly uskutečnit z důvodu koronavirové pandemie. 

      Výtvarné oddělení prezentuje práce svých svěřenců průběžně a aktuálně v prostorách celé školy.  

      V prostorách školy již 4 roky probíhá výuka studentů Akademie umění a kultury, kterou organizuje 

ZUŠ B. Jeremiáše a finančně zajišťuje Jihočeský kraj. Studium je dvouleté, probíhá ve všech výše 

jmenovaných oborech a je určeno pro spoluobčany, kteří dosáhli věku 55 let a starší. Ve školním roce 

2020/2021 nebylo možno studium Akademie v důsledku koronavirové situace uskutečnit. V letošním 

školním roce však bude zahájeno další dvouleté studium. 

 

 

Odborová organizace při ZUŠ B. Jeremiáše není. 
 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021: 

 

Probíhalo jazykové vzdělávání anglického jazyka, které zajišťovala jazyková škola Speak v budově ZUŠ B. 

Jeremiáše, počet účastníků 14 Vzhledem ke koronavirové situaci bylo toto vzdělávání do značné míry omezeno. 

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnily vzdělávací aktivity pro pedagogy v následujícím množství: 

 

v září a říjnu -  školení OFFICE 365 TEAMS – 51 účastníků 

 

Jiné vzdělávání  vzhledem ke koronavirové situaci neproběhlo. 

 

Hospodaření školy za rok 2020  

Opravy a udržování 
 

1/V průběhu měsíce prosince 2020 proběhla realizace nové webové prezentace zusbjcb.cz, 

nová grafika webu a loga, programování webu dle pravidel přístupnosti. 

Zhotovitelem byla firma: Arakis a Belleville, s. r. o.  

Celková výše nákladů vč. DPH 117 975,- Kč 

 

Pořízení investice 

V roce 2020 nebyly pořizovány žádné investice. 
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Celkové výnosy z hlavní činnosti: 

 

602/ Výnosy ze školného dosáhly 2 750 320,00 Kč. Z těchto výnosů jsou hrazeny veškeré náklady na provoz 

školy mimo platů, zákonných odvodů a FKSP . 

 

603/ Výnosy z pronájmu učebních pomůcek - učebních nástrojů 106 300,00 Kč. Výnos byl použit na opravy, 

seřízení a ladění hudebních nástrojů. 

 

648/ Rezervní fond nebyl čerpán. 

 
649/Ostatní výnosy školy v celkové ve výši 78 787,43 byly tvořeny: bezúplatným příjmem respirátorů, roušek a 

dezinfekce prostřednictvím zřizovatele ve výši 78 717,43 a nevratným přeplatkem školného ve výši 70,- Kč. 

 

662/Úroky: 535,68 

 

Celkové vlastní výnosy z hlavní činnosti byly ve výši 2 935 943,11 Kč. 

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od MŠMT:          Vyčerpáno k  31.12.2020 
Dotace poskytnutá MŠMT celkem 

UZ 33353     26 321 683,00   26 321 683,00 

z toho přímé výdaje na vzdělávání celkem 19 344 188,00   19 344 188,00 

v tom závazný ukazatel na platy              18 544 188,00   18 544 188,00 

                                         na OON                   800 000,00                                  800 000,00 

orientační ukazatel   

(pojistné, FKSP, ONIV)   6 961 772,78     6 961 772,78 

pořízení drob. dl. majetku        15 722,22          15 722,22 
 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od OŠMTV JK       Vyčerpáno k 31.12.2020 
Další účelové prostředky 

UZ 88888          406 700,00   330 500,00                         

z toho Akademie III. věku        218 000,00   141 800,00 

           Odpisy            91 000,00                               90 199,00  

           Drobný dlouh. majetek               801,00 

           Soutěže            17 700,00     17 700,00  

           Distanční výuka            80 000,00     80 000,00 
 

Hospodaření  s účelovou dotací MŠMT /ŠABLONY/       Vyčerpáno k 31.12.2020 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem   

UZ 33063     1 613 912,00   1 604 949,00 

výdaje na OON vč. soc. poj.                 364 746,03                 364 746,03 

ostatní  náklady                      4 996,00          4 996,00 

nákup uč. pomůcek - nástrojů                109 854,89                109 854,89 

výdaje 2018 - 2019                  1 125 352,08                     1 125 352,08 
 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od MŠMT:          Vyčerpáno k  31.12.2020 
Dotace poskytnutá na soutěže 

UZ 33 166     21 678,00   21 678,00 

501 Materiál     13 684,00   13 684,00 

518 Ostatní služby      7 994,00     7 994,00 

 

          

Hospodaření s výnosy ze školného, z pronájmu hudebních nástrojů a úroků k 31. 12. 2020 

 

501 Spotřeba materiálu     376 217,59   

502 Spotřeba energií     346 693,31 

511 Opravy a udržování                 330 320,40 
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512 Cestovné           0 

513 Náklady na reprezentaci                     2 360,89 

518 Ostatní služby      612 054,17 

521 Mzdové náklady (DPN)                     4 727,00  

527 Zákonné sociál. náklady                             394 147,45 

549 Ost. nákl. z činnosti       15 809,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku        0 

558 Náklady z drobného dl. majetku                669 804,45 

Celkem náklady                            2 752 134,26 

 

Celkové výnosy                          2 935 943,11 

Nevyčerpaná dotace  

na Akademii III. věku        76 200,00 

Hospodářský výsledek               260 008,85 
 

Doplňkovou činnost v roce 2020 škola neprovozovala. 

 

 

Hospodaření školy za I. pololetí 2021 

 

Hospodaření s poskytnutou dotací od MŠMT:   Vyčerpáno k 30. 6. 2021 
Dotace poskytnutá MŠMT celkem 

UZ 33353 NIV     27 819 701,00                           11 579 819,86 

v tom závazný ukazatel na platy               19 641 676,00   8 124 948,,00 

                                         na OON                  760 000,00      449 040,00 

orientační ukazatel 

(pojistné, FKSP, ONIV)                 6 977 495,00                             3 005 831,86 

 

Další účelové prostředky na soutěže    

soutěže  UZ 33166      0,00     0,00 

z toho OON                                                                        0,00                                            0,00  

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od OŠMTV JK          Vyčerpáno k 30.6. 2021 
UZ 88888 

NIV provozní celkem:           272 000,00     22 001,00 

z toho odpisy              44 000,00                 22 001,00 

Akademie umění a kultury III. věku               198 000,00                                   0,00     

Ostatní – mezinárodní spolupráce                     30 000,00           0,00   

 
 

 

 

  

Hospodaření s výnosy ze školného, z pronájmu hudebních nástrojů a úroků k  30. 6. 2021 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu      31 525,46 

502 Spotřeba energií                127 390,40 

511 Opravy a udržování   109 650,80 

512 Cestovné         1 036,00        

513 Náklady na reprezentaci                                         0 

518 Ostatní služby    204 127,69 

521 Mzdové náklady  (DPN)    0  

525 Jiné sociál. pojištění     46 212,00 

527 Zákonné sociál. náklady   267 794,77 

549 Ost. nákl. z činnosti       4 327,00 
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551 Odpisy       23 083,00 

558 Náklady z drobného dl. majetku   26 676,14 

Celkem náklady                                                 841 823,26 

 

 

Výnosy 

602 Školné                    1 603 220,00 

603 Pronájem HN, za vstupenky  koncert  ZUŠ         58 320,00 

649 Ost. výnosy z činnosti          18 791,54 

662 úroky                 230,80 

Celkové výnosy                  1 680 562,34 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2021               838 739,08 

 
Doplňkovou činnost v roce 2021 škola neprovozuje. 

 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43  

                    ve školním roce 2020/2021: 

 
 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH A ČINNOST ŽÁKŮ  
 

     

Výsledky dechového oddělení ve školním roce 2020/2021 
 

Evelyna Anežka Semrádová  absolvovala stipendijního programu Menart ve třídě Jana 

Ostrého a byla vybrána pro online koncert na Pražském jaru, který se uskutečnil 25. 5. 

2021 v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. 

 

Vzhledem k pandemické situaci nebylo v tomto šk. roce možné uskutečnit třídní ani jiné 

koncerty živě. Dechové oddělení uskutečnilo 2 online koncerty, které jsou umístěny na  

školnímYouTube kanále. 

 

Žáci ze třídy Markéty Zikmundové se připravovali na soutěž Novohradská flétna, která 

byla bohužel nakonec zrušena a přesunuta na příští školní rok.  

 

Ostatní soutěže dechových nástrojů byly v tomto roce zrušeny vzhledem k pandemické 

situaci.  

 

Absolventské koncerty se uskutečnily formou zkoušek a byly zdokumentovány online 

nahrávkami.  
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Výsledky smyčcového oddělení  ve školním roce 2020/2021: 
 

Distanční fungovala na maximum. 

Žákyně ze třídy A. Bazikové Anna Vávrová byla přijata na konzervatoř-do třídy J.Drhy.  

 

Žákyně ze třídy L. Heřmana - Petra Meisl - ůčast na youtube koncertu kontrabasové třídy. Bohužel se 

kvůli dlouhodobému zranění nemohla zúčastnit soutěží. 

 

Soutěže – třída Tuuly Sivula Vacek: 

17-18.10.20 Violka Lukasova CU mezinar.soutez J.Micky 

11.3.21 Zlaty klic mezinar.soutez Praha 

Johana Klimova a Violka Lukasova -Zlaty klic 

Adam Vydra -Bronz 

Helena Vydrova "Very good" 

Nela Zikmundova,Barbora Duskova,Lilian Molana a Eduard Zikmund "Good" 

7.5.21 Kocianova mezinar.soutez 

         1 kat.Adam Vydra CU III 

         1.kat.Nela Zikmundova CU II 

         2.kat Helena Vydrova DU 

         3.kat Violka Lukasova CU II 

10.5.21 Ujezdka noticka 

         IV kat.Adam Vydra 2.cena 

          V kat.Lilian Molana 1.cena 

          Helena Vydrova 1.cena 

          Barbora Duskova 2.cena 

4.6.21 Soutez Akordkvint 

           Postup do celost.kola Violka Lukasova  

           nahr.Johana Klimova 

           1.misto Helena Vydrova 

                        Adam Vydra 

            2.misto Lilian Molana 

                         Barbora Duskova 

3 absolventi: 

Ivo Jebavy 7r /1.st online-koncert unor 2021 

Johana Klimova 7r./1.st - souteze 

Alzbeta Markova 4r./2.st - abs nahravka (solo) 

 

Distanční fungovala na maximum. 

 

 
 

Výsledky klavírního oddělení ve školním roce 2020/2021 
 
 

Mezinárodní soutěž Les Cles d`Or (online, 28.2.2021): 
 
Sýkorová Barbora (D. Lukášová)  bronzová medaile 
Lukáš Jan František (Š. Dudová)  stříbrná medaile 
Brzáková Alžběta (Š. Dudová)  very good (ČU) 
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Brzáková Eva (Š. Dudová)   very good (ČU) 
 

 

Soutěř Organum regium 2021 (online, duben 2021): 
Hronek František (L. Dvořáková)   účast 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Celostátní soutěž Pianoforte per tutti (online, 8.-9.5.2021): 
 
Tomrlová Anežka (D. Lukášová)   stříbrné pásmo 
Starczewská Johanka (D. Lukášová)  zlaté pásmo 
Sýkorová Barbora (D. Lukášová)   zlaté pásmo 
Brzáková Alžběta (Š. Dudová)   stříbrné pásmo 
Brzáková Eva (Š. Dudová)    stříbrné pásmo 
Zikmundová Ema (Š. Dudová)   stříbrné pásmo 
Halamová Markéta (Š. Dudová)   stříbrné pásmo 
Havlíčková Anežka (Š. Dudová)   stříbrné pásmo 
Semrádová Evelyna Anežka (Š. Dudová) stříbrné pásmo 
Brzáková A. + Brzáková E. klavírní duo (Š. Dudová) zlaté pásmo 
Bosáková Klára (Š. Dudová)   zlaté pásmo 
Lukáš Jan František (Š. Dudová)   zlaté pásmo + zvláštní ocenění poroty 
    za provedení Slavického etudy č. 1 
 
Šárka Dudová získala diplom za vynikající pedagogickou práci 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V úterý 25.5.2021 se v rámci hudebního festivalu Pražské jaro uskutečnil koncert stipendistů 
Akademie Menart, na kterém úspěšně vystoupil Matouš Starczewský ze třídy D. Lukášové. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Celostátní soutěž Prag Junior Note, Praha, 4.-5.6.2021 
 
Lukáš Jan František (Š. Dudová)   účast 
Starczewská Johanka (D. Lukášová)  ČU 
 
 
 
Mezinárodní soutěž Vl. Lejska pro klavírní dua, Brno, 25.-26.6.2021 
 
Bosáková Klára+Lukáš Jan František (Š. Dudová)    1. cena  

 
Brzáková Eva+Brzáková Alžběta (Š. Dudová)     1. cena 
 
Havlíčková Anežka+Pokorná Magdaléna (Š. Dudová+J. Hessová)  2. cena 
            
Starczewská Johanka+Lukášová Viola (D. Lukášová+Š. Dudová)  2. cena 
 
Zvláštní ceny: 
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K. Bosáková+J. F. Lukáš: cena za nejmladší duo 
A. Havlíčková+M. Pokorná: cena za nejlepší interpretaci skladby Vl. Lejska 
V. Lukášová: cena za autorskou tvorbu (Allegretto pro Johanku pro dva klavíry) 
D. Lukášová: cena za autorskou tvorbu (Valčíček pro Klárku a Janínka) 
Š. Dudová: cena za nejlepší pedagogické vedení 
 
 

 
 

Výsledky kytarového oddělení  ve školním roce 2020/2021: 

 
tento rok se nekonala žádná kytarová soutěž v důsledku covidové situace 

 

kytarové oddělení stihlo uspořádat dva třídní koncerty ( říjen 2020 ) v kostele na 

Palackého náměstí se zapojením absolventů z předešlého roku 2019 – 2020 kdy byla 

jakákoli koncertní činnost zrušena kvůli covidové situaci  

 

přesto tento specifický rok žáky stmelil a vyzkoušel, že mohou spolu spolupracovat i 

pomocí online metod ( žáci komorní hry si posílaly nahrávky svých hlasů a spoluoracovali 

tímto způsobem ) 

 

 

Výsledky pěveckého oddělení  ve školním roce 2020/2021: 
 

V tomto roce se bohužel nemohly konat žádné veřejné koncerty, nicméně tři žákyně 

školy Anežka Havlíčková, Adriana Konečná a Bára Lívanská se účastnily 

celorepublikové akce Zuš Open ve společné písni Óda na radost. 

Žákyně Nikola Fackenbergová natočila dva své sólové singly ve spolupráci 

s pražským nahrávácím studiem. 

Žák Martin Kajaba též vydal dva sólové singly 

          Proběhly závěrečné absolventské zkoušky 

 

 

 

Výsledy tanečního oboru ve školním roce 2020/2021: 

 
 

• Příprava a zpracování videí zaměřených na cvičení a teorii. 

• Tvorba a příprava choreografií pro budoucí vystoupení. 
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• Po celou dobu distanční výuky jsme byly v kontaktu s ostatními učitelkami tanečního oboru 

v Jihočeském kraji, kdy jsme pořádali online diskuze a sdílely jsme si zkušenosti a materiály 

vhodné k distanční výuce. 

• Viera Bagáčová i nadále navštěvovala DVPP na HAMU distančně i prezenčně. 

 

 

Výsledky výtvarného oboru ve školním roce 2020/2021: 

 

Vzhledem k pandemii Coronaviru se od října přešlo na online výuku, která probíhala v programu 

Microsoft Teams.  Během prvního pololetí jsme se snažili navázat na práci, kterou jsme měli rozdělanou 

od září. Improvizovali jsme zejména z hlediska materiálového vybavení dětí. Postupně jsme s přechodem 

na druhé pololetí jsme zajistili žákům základní výtvarné potřeby. Díky tomu se podařilo navázat na výuku 

v mnohem lepší kvalitě, než tomu bylo v prvním pololetí. I přes náročnou situaci výuka zdárně probíhala 

a dokonce se podařilo dvěma studentům uspět na talentových zkouškách na střední školy. 

Byla dokončena tandemová spolupráce s literárně dramatickým oborem v projektu ,,Umění je bohatství a 

radost“. 

 

 

 

Výsledky, akce, činnost literárně dramatického oboru  

ve školním roce 2020/2021: 

Účast 3 žáků v literární soutěži na téma Co mi dal koronavirus 

 

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna / online, účastnilo se 5 soutěžících/ 

Postup do krajského kola:  

Nela Samková 

Matěj Šlachta 

Alex Frank 

Alžběta Jenisová 

Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna: 

Cena poroty za interpretaci textu: 

Alžběta Jenisová 

Nela Samková 

Alex Frank 

Postup na národní přehlídku dětských recitátorů: 

Matěj Šlachta 

Krajská recitační soutěž pro žáky od 15ti let Wolkerův Prostějov: účast 2 žáci 

Postup na celostátní přehlídku:  

Eva Worndlová 

 

25.6 PREMIÉRA hodinového představení žáků LDO II. Cyklu HAWKLINSKÁ NESTVŮRA / SUD / 

27.6. ČAJ O PÁTÉ – odpolední představení s ukázkami úspěšných recitací, dialogů W. Shakespeara, 

monologů a uceleného bloku studentů AKADEMIE III. VĚKU se závěrečným slavnostním předáním 

absolventských certifikátů 
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29.6 PREMIÉRA 5. a 6. ročníku LDO s názvem KOUZELNÝ SAD / SUD, 45 MIN ucelené 

představení/ 

Od poloviny května do konce června – natáčení studentského filmu PŘEDTÍM A POTOM – podle 

divadelní hry scénář vytvořili, zahráli, zrežírovali, natočili studenti II. Cyklu LDO za pedagogického 

dohledu L. Šestákové 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

 

     ZUŠ B. Jeremiáše je dlouhodobě školou úspěšnou a to nejen co se týče výše uvedených výsledků 

v soutěžích a různých jiných akcích. Pedagogové motivují své žáky k tvůrčí práci, inspirují je svým 

vlastním příkladem a využívají výchovně vzdělávacích strategií k dosažení výchovně vzdělávacích cílů  - 

rozvoj talentu, tvořivosti, samostatnosti, zdravého sebevědomí, zodpovědnosti, tolerance, schopnosti 

týmové spolupráce, atd. Žáci prezentují výsledky svého vzdělávání na veřejnosti formou nejrůznějších 

vystoupení a prezentací a mají tak i možnost srovnání mezi sebou. 

 

                 

Údaje o přijetí a zařazení žáků: 

 

     Nábor žáků je zajištěn pomocí www stránek školy a prezentací sólistů, komorních těles a orchestru i 

mimo budovu školy i okresu. Pro nejmenší posluchače (MŠ) pořádá škola v jarním období již tradičně a 

velmi úspěšně s vynikajícím ohlasem dopolední koncerty, na kterých poznávají poslechem i vizuálně 

některé nástroje. V minulém školním roce nebylo možno tyto koncerty uskutečnit vzhledem ke 

koronavirové situaci.  

     Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky a přidělovány ředitelkou školy do 

jednotlivých tříd. 

 

 

Informace:  

 

     Veškeré informace o škole, právech a povinnostech žáků a zaměstnanců jsou k dispozici v kanceláři 

školy na nástěnce, učitelé jsou přímo informováni na pedagogických radách. 

     Rodičům a žákům jsou informace poskytovány na nástěnkách v chodbě, v kanceláři školy či samotnými 

pedagogy a na webových stránkách. 

 

 

Plán činnosti: 

 

Pokračovat ve zkvalitňování výuky hudební nauky. 

Pokračovat v kvalitní nástrojové výuce se zaměřením na sólovou a komorní hru, navazovat na úspěchy 

z minulých let. 

Podporovat všemožně účast žáků naší školy na nejrůznějších soutěžích v krajském, národním i 

mezinárodním měřítku. 

Pokračovat ve spolupráci (výměnné pracovní pobyty žáků a učitelů) s hudební školou ve francouzském 

městečku Héricourt (návštěva Francouzů u nás proběhla v měsíci říjnu 2016, návštěva našich žáků ve 

Francii se uskutečnila v prosinci 2019). 

Pokud to koronavirová situace dovolí, zorganizovat pobyt žáků hudební školy Héricourt (Francie) u nás na 

podzim roku 2022. 

Organizace soutěží ZUŠ dle pověření zřizovatele. 

Posilovat dobré jméno školy nejen v rámci města a okresu, ale i v měřítku národním a mezinárodním. 
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Připravovat žáky školy na pravidelné středeční a třídní večery, koncerty na půdě školy i na vystoupení na 

pódiích v rámci města, kraje, atd. 

Pokračovat v tradici vánočních a jarních koncertů v některém ze sálů v Českých Budějovicích. 

Uspořádání výstavy prací žáků výtvarného oboru (pravděpodobně v Litvínovicích), další akce dle 

aktuální situace a možností. 

Pokračovat ve spolupráci s českobudějovickou konzervatoří a Jihočeským divadlem. 

Pokračovat v tradici koncertů pro mateřské školy, které mají u nejmenších posluchačů mimořádný úspěch 

Vychovávat z většiny žáků poučené a vnímavé umělecké amatéry. 

Nejtalentovanější jedince úspěšně připravovat ke studiu na další odborné umělecké školy. 

Podpora DVPP. 

Pokračovat v projektu Akademie umění a kultury 

 

 

Materiální podmínky školy: 

 

     Vedení školy vytváří odpovídající podmínky pro žáky i učitele (nákup nových nástrojů, vybavení tříd) 

a dbá na tradičně výbornou úroveň výchovně vzdělávacího procesu. Velice důležitá je motivace jak učitele, 

tak žáka (veřejné vystoupení, soutěže, prezentace školy).   

     Někteří učitelé se zúčastňují nejrůznějších kursů v rámci DVPP. 

     Vedení školy se snaží zajistit pracovníkům vše potřebné a důležité k práci, v souladu se zákoníkem práce 

a platnou vyhláškou FKSP. 

     Pro školu jsou průběžně pořizovány věci, které jsou potřebné pro kvalitní výuku ve všech oborech. 

     Materiální, technické a hygienické podmínky pro vzdělávání jsou na velice dobré úrovni, kapacita školy 

vyhovuje současnému počtu žáků, třídy jsou vybaveny kvalitními nástroji, hudebními věžemi, archívy pro 

jednotlivé nástroje jsou průběžně doplňovány atraktivními a smysluplnými tituly. 

 

 

Budova školy :  

 

je ve vlastnictví Jihočeského kraje.  

     Vyučuje se zde v 38 učebnách, v budově je koncertní sál pro cca 100 lidí, 2 taneční sály, 2 výtvarné 

ateliéry, keramická dílna, 1 počítačová učebna.  

     Z důvodu velkého zájmu o pořádání koncertů a menších třídních koncertů byla pěvecká učebna (1. patro, 

č. 32) upravena též jako malý koncertní sálek (s dvěma klavíry) pro malé koncerty či třídní přehrávky a je 

takto využívávána v podvečerních hodinách.  

                

      

 

V Českých Budějovicích, dne 12. 9. 2021 

 

Vypracovala: Mgr. Michaela Hudečková, ředitelka ZUŠ B. Jeremiáše 

 
 


