
 1 

                  Výroční zpráva o činnosti školy 

                                 ve školním roce 2021/ 2022  
 

 

         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 2021/2022 celkem 55 pedagogů. Kromě toho 

byly 3 učitelky na mateřské dovolené. 

     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  2021 / 2022:  

 

Mgr. Babka Marek   violoncello 

            Bagáčová Viera                     TO 

            Baziková Alena, DiS.  housle, komorní soubor 

            Bendová Eliška, DiS              klarinet 

Bc.       Bláhová Lenka   MD                    VO, mateřská dovolená 

BcA.    Bubleová Hana  klavír 

Mgr.    Buriová Jana                          VO 

            Bürgerová Lenka                   hudební nauka, zobcová flétna 

            Bürger Josef                           housle 

            Cibula Jozef ml.                     příčná flétna, zobc. flétna 

            Cibula Jozef st.                      příčná flétna 

  BcA. 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 

            Jiřičková Veronika                klavír 

            Kadlec Jan                             housle 

Mgr. Kahuda Stanislav  kytara 

            Kahudová Réza                      klavír  

            Kalusová Adéla                     LDO 

 Karezová Jindra  zpěv 

            Kazdová Markéta                  housle 

            Korbelová Ludmila                TO 

            Lubnin Evgeny                       hoboj 

            Kubíková Petra    MD                  kytara, hudební nauka 

MgA,  Lukáš František                      kytara, hudební nauka 
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MgA.  Lukášová Dorota                    klavír + korepetice, mateřská dovolená 

MgA.  Malíková Kateřina                  klavír + korepetice 

Málková Marie                       kytara 

Mgr.    Marek Tomáš                         VO 

Bc.      Matoušková Karolína    MD        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 

Mgr. Ries Petr   příčná flétna, zobcová flétna 

            Sedlecká Sylvie                     zpěv, hudební nauka 

            Sivula-Vacek Tuula  housle, vedoucí oddělení smyčce 

Mgr.    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 2021/2022: 

 

Celkový počet pracovníků: fyzických 60, z toho provozních 5 

přepočtených: 35,0226 z toho pedagogové – 30,6476 a provozní zaměstnanci – 4,3750 

 

Celkový počet pracovníků k 30. 6. 2021 bylo 60 fyzických pracovníků včetně dohod o PP. 

- fyzických 55 pedagogů, provozních zaměstnanců 5, z toho na mateřské a rodičovské dovolené jsou 3 

pedagožky 

- přepočtený počet pracovníků: 35.0226 

 

 

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 
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                           výtvarný 

                           literárně dramatický 

          

V průběhu školního roku 2021/2022  navštěvovalo školu celkem 804 žáků, z toho: 

v hudebním oboru:                       581 (z toho 16 žáků rozšířeného studia), (+5 SPD)                  

v tanečním oboru:                         65 

ve výtvarném oboru:                     97  

v literárně dramatickém oboru:    56 

  

 

     Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo 6 pedagogických rad. 

   

 

Údaje o školních a mimoškolních aktivitách:  

 

     Po 2 letech koronavirové pandemie, kdy se převážně učilo online přes aplikaci Microsoft Teams, se 

v loňském školním roce začal život ZUŠ B. Jeremiáše zase vracet do normálních kolejí. 

     V uplynulém školním roce zazněla hudba na 110 koncertech na rozdíl od předcházejících školního roku, 

kdy se uskutečnilo pouze 7 vystoupení, což bylo zapříčiněno uzavřením školy v důsledku koronavirové 

pandemie.   

     Žáci a učitelé se začali rychle vracet do zajetého režimu, který byl zvykem před vypuknutím 

koronavirové krize. Žáci se připravovali na nejrůznější vystoupení a soutěže, na kterých si vedli tradičně 

velice úspěšně (viz níže „Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ZUŠ B, Jeremiáše“) 

Z významnějších reprezentativních akcí jmenujme alespoň čtyři velké akce reprezentující jednotlivé 

umělecké obory na naší škole – Jarní koncert v koncertním sále českobudějovické konzervatoře, 

celovečerní taneční vystoupení tanečního oboru v divadelním sále kulturního domu Metropol (květen), 

velká výstava výtvarného oboru v prostorách Jihočeského kraje (květen), pravidelná vystoupení literárně 

dramatického oboru v divadle SUD  - představení Hawklinská nestvůra a Kouzelný sad. Výtvarné oddělení 

prezentuje práce svých svěřenců průběžně a aktuálně v prostorách celé školy. Ostatní akce viz níže. 

      V prostorách školy již 5 let 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 2021/2022 

navštěvovalo naší Akademii umění a kultury bezmála 100 studentů v seniorském věku a to ve všech čtyřech 

vyučovaných oborech. 

      V loňském školním roce škola zorganizovala v květnu a začátkem června pět dopoledních výchovných 

koncertů pro mateřské školy, které se tradičně setkaly s velikým ohlasem a zájmem. 

 

 

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 12. Vzhledem ke koronavirové situaci bylo toto vzdělávání do značné míry omezeno.  

V září 2021 se uskutečnil pouze seminář určený pro klavíristy: Využití nových forem ve výuce 

klávesových nástrojů. Jiné vzdělávání vzhledem ke koronavirové situaci neproběhlo. 

 

Hospodaření školy za rok 2021  

Opravy a udržování 
1/ Duben:  renovace kamenného schodiště v prostorách školy 

     Zhotovitel: firma MgA. Lukáš Hosnedl,České Budějovice 

     Částka: 68 080,- Kč 
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2/ Srpen: oprava datové sítě  

     Zhotovitel: firma Arakis automation s. r. o., České Budějovice 

     Částka: 22 143,- Kč 

3/ Prosinec:  oprava okenních žaluzií. 

    Zhotovitel: firma Pavel Vokurka, České Budějovice 

    Částka: 67 548,25 Kč 

 

Pořízení investice 

V roce 2021 byl pořízen klavír Petrof, dodavatel: Petrof, spol s r. o., Hradec Králové,v hodnotě 

619 000,- Kč. 

Na tuto investici poskytl zřizovatel Jihočeský kraj z FRŠ částku 600 000,- Kč. 

Zbývajících 19 000,- Kč bylo hrazeno z FI. 

 

Celkové výnosy z hlavní činnosti: 

 

602/ Výnosy ze školného dosáhly 2 676 235,00 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 96 640,00 Kč. Výnos byl použit na opravy, 

seřízení a ladění hudebních nástrojů. 

 

648/ Rezervní fond nebyl čerpán. 

 

649/Ostatní výnosy školy v celkové ve výši 18 791,54 byly tvořeny: bezúplatným příjmem respirátorů, 

roušek a ochr. štítů prostřednictvím zřizovatele. 

662/Úroky: 549,83 

Celkové vlastní výnosy z hlavní činnosti byly ve výši 2 792 216.37 Kč. 

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od MŠMT:          Vyčerpáno k  31.12.2021 
Dotace poskytnutá MŠMT celkem 

UZ 33353     27 819 701,00   27 819 701,00 

z toho přímé výdaje na vzdělávání celkem 20 421 676,00   20 421 676,00 

v tom závazný ukazatel na platy              19 721 676,00   19 721 676,00 

                                         na OON                   700 000,00                                  700 000,00 
orientační ukazatel   

(pojistné, FKSP, ONIV)     7 232 464,00      7 232 464,00 

 

Jiná soc. pojištění (Kooperativa)                     81 073,54           81 073,54 

pořízení drob. dl. majetku          84 487,46           84 487,46 

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od OŠMTV JK       Vyčerpáno k 31.12.2021 
Další účelové prostředky 

UZ 88888          279 200,00   139 200,00                         

z toho Akademie III. věku        198 000,00     88 000,00 

           Odpisy            44 000,00                               44 000,00  

           Mezinár. spolupráce          30 000,00    0 

           Testy na Covid             7 200,00       7 200,00 

Z důvodu koronavirové situace byla omezena výuka Akademie – nevyčerpáno 110 000,-Kč 

a neuskutečnila se ani plánovaná mezinárodní spolupráce – nevyčerpáno 30 000,- Kč. 

Tyto prostředky byly převedeny do rezervního fondu, s tím že budou na výše zmíněné 

akce použity v příštích letech. 

 

Hospodaření  s účelovou dotací MŠMT /ŠABLONY/       Vyčerpáno k 31.12.2021 

Dotace poskytnutá MŠMT celkem   

UZ 33063     1 613 912,00   1 613 099,00 
Prostřednictvím  zřizovatele, škola obdržela koncem měsíce října 2021 zprávu o schválení závěrečné 
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zprávy projektu OP VVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008974. K datu ukončení realizace projektu 

byly nevyužity finanční prostředky v celkové výši 813,00 Kč.  Tyto prostředky byly převedeny na účet 

zřizovatele v listopadu 2021. 

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od MŠMT:  soutěže 

Neuskutečnilo se z důvodu koronavirové situace.       
 

 

 

          

Hospodaření s výnosy ze školného, z pronájmu hudebních nástrojů a úroků k 31. 12. 2021 

 

501 Spotřeba materiálu     371 449,19  

502 Spotřeba energií     267 746,16 

511 Opravy a udržování                 361 992,58 

512 Cestovné          1 036,00 

513 Náklady na reprezentaci    0 

518 Ostatní služby    539 700,45 

521 Mzdové náklady (DPN)                           0 

527 Zákonné sociál. náklady                             449 294,71 

549 Ost. nákl. z činnosti       4 327,00 

551 Odpisy dlouhodobého majetku    60 681,00 

558 Náklady z drobného dl. majetku               598 126,74 

Celkem náklady                            2 654 353,83 

 

Celkové výnosy                          2 792 216.37 

Nevyčerpaná dotace  

na Akademii III. věku     110 000,00 

na mezinár. Spolupráce       30 000,00 

Hospodářský výsledek              277 862,54 

 

Doplňkovou činnost v roce 2021 škola neprovozovala. 

 

 

Hospodaření školy za I. pololetí 2022 

 

Hospodaření s poskytnutou dotací od MŠMT:           Vyčerpáno k 30. 6. 2022 
Dotace poskytnutá MŠMT celkem 

UZ 33353 NIV     27 223 496,00                           12 577 020,56 

v tom závazný ukazatel na platy               19 684 982,00   9 011 760,00 

                                         na OON                  300 000,00      262 330,00 
orientační ukazatel 

(pojistné, FKSP, ONIV)                 7 238 514,00                             3 302 930,56 

 

Další účelové prostředky na soutěže    

soutěže  UZ 33166          56 000,00                    56 000,00 

z toho OON                                                                17 000,00                                   17 000,00  

 

Hospodaření  s poskytnutou dotací od OŠMTV JK             Vyčerpáno k 30.6. 2022 
UZ 88888 

NIV provozní celkem:           395 276,40,00   277 776,40 

z toho odpisy            128 000,00                 63 750,00 

Akademie umění a kultury III. věku               248 000,00                           194 750,00      

Soutěže                19 276,40             19 276,40 
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Hospodaření s výnosy ze školného, z pronájmu hudebních nástrojů a úroků k  30. 6. 2022 

 

Náklady 

501 Spotřeba materiálu      91 066,17 

502 Spotřeba energií    222 216,72 

511 Opravy a udržování   106 544,80 

512 Cestovné         4 725,00        

513 Náklady na reprezentaci                                    3 969,08  

518 Ostatní služby    402 184,77 

525 Jiné sociál. pojištění     50 074,10 

527 Zákonné sociál. náklady   278 062,92 

549 Ost. nákl. z činnosti     11 115,00 

558 Náklady z drobného dl. majetku    57 273,82 

Celkem náklady                                              1 227 232,38 

 

 

Výnosy 

602 Školné                    1 615 060,00 

603 Pronájem HN, za vstupenky  koncert  ZUŠ         53 180,00 

648 Čerpání fondů             4 149,00 

649 Ost. výnosy z činnosti          36 682,43 

662 úroky                 183 75 

Celkové výnosy                  1 709 255,18 

 

Hospodářský výsledek k 30. 6. 2022               482 022,80 

 
Doplňkovou činnost v roce 2022 škola neprovozuje. 

 

Opravy a udržování k 30.6. 2022 

 

V průběhu I. pololetí probíhaly drobné opravy na budově a majetku školy.  

Větší oprava v kotelně v celkové částce 42 861,80.Jednalo se o opravu světel a Servis plynových kotlů včetně 

vyžádaných oprav. 

 

Investice – žádné. 

 

 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků   

ZUŠ B. Jeremiáše, Otakarova 43  

                    ve školním roce 2021/2022: 

 
 

VÝSLEDKY V SOUTĚŽÍCH A ČINNOST ŽÁKŮ  
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Výsledky dechového oddělení ve školním roce 2021/2022 
 

Žáci dechového oddělení se v letošním roce zúčastnili několika soutěží a řady veřejných 

vystoupení. 

 

2 V podzimním termínu soutěže Novohradská flétna (odloženém z června 2021 

kvůli pandemické situaci) získala Elena Malíková absolutní vítězství v kategorii 

zobcová flétna (třída M. Zikmundové) 

3 V jarním termínu soutěže Novohradská flétna získala Evelýna Anežka Semrádová 

1. místo a zvláštní ocenění za interpretaci Ballady A. Perilhoua. Nela Mezerová 

získala 2. místo. 

4 V celostátní soutěži ZUŠ v kategorii sólová hra získaly žačky Evelýna Anežka 

Semrádová absolutní vítězství v ústředním kole ve hře na příčnou flétnu a Nela 

Mezerová získala 2. cenu v ústředním kole (třída P. Riese) 

5 V celostátní soutěži ZUŠ v kategorii sólová hra získali žáci ze třídy M. 

Zikmundové ve hře na zobcovou flétnu tato umístění: 

Karin Kunftová – 1. místo v okresním kole; Viktorie Vyhnalová – 1. místo v krajském 

kole; Jáchym Druska – 1. místo v krajském kole; Isabela Fialková – 1. místo v krajském 

kole; Magdaléna Pokorná – 1. místo v krajském kole; Johana Keclíková – 1. místo v 

krajském kole (náhradník pro postup do ústředního kola) a zvláštní ocenění za interpretaci 

soudobé skladby 

Elena Malíková a Šárka Ulmanová získaly 1. místo v ústředním  kole 

6 V celostátní soutěži ZUŠ v kategorii sólová hra získal Tomáš Staněk 1. místo v 

krajském kole ve hře na trubku. Ondřej Weinpold získal 2. místo v okresním kole.  

7 V mezinárodní soutěži Flautiada získala Evelýna Anežka Semrádová 3. místo 

 

8 Žáci ze třídy M. Zikmundové se zúčastnili projektu Flauti dolci XXL, pod vedením 

Barta Spanhova 

 

 

 

Výsledky smyčcového oddělení  ve školním roce 2021/2022: 

Marek Babka,violoncello 

 Vystoupení Komorního orchestru ZUŠ na jarním koncertu 25.4.22 

 Přijetí violoncellisty  Jana Koláčka do akademie MenArt na školní rok 2022/2023 

 Vystoupení Jana Koláčka jako solisty s Komorním orchestrem konzervatoře.  
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Libor Herman,kontrabas 

Veronika Zíková - Grünwaldovský talent - 1. místo 

                       - Jihočeský zvonek - stříbrné pásmo 

Tuula Sivula-Vacek,housle: 

14-16.10.21 celostatni kolo Akordkvint-Violka Lukasova 2.misto 

22-24.10.21 mezinarodni houslova soutez J.Micky v Praze 

Adam Vydra CU 

Helena Vydrova CU 

Violka Lukasova 3.misto 

16.12.21 Oceneni v oblasti kultury Lilian Molana 

Talent roku unor 22 

1.Violka Lukasova 

2.Adam Vydra 

3.Helena Vydrova 

The Golden Key Praha 27.2.2022 (nahravky) 

level “Beginner“(2014) Eduard Zikmund – silver 

level 3 (2011) Adam Vydra bronz 

            (2010) Lilian Molana silver 

            (2010) Helena Vydrova Zlaty klic 

level 4 (2008) Viola Lukasova  Zlaty klic 

Mezinarodni soutez V.Krucka v Jicine 9-10.4.2022: 

III kat. (2011) :           Adam Vydra 2.misto 

IV kat. (2011)             Nela Zikmundova CU 1.st 

V kat (2010)               Helena Vydrova 2.misto 

                                    Lilian Molana CU 1.st 
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VII kat. (2008)            Viola Lukasova 1.misto a diplom za provedeni koncertu Beriota 

Ujezdka noticka 30.4.2022: 

2.kat (2014)    Linda Sachlova 2.misto 

5.kat. (2011)   Adam Vydra 1.cena a cena podiove zralosti 

6.kat (2011,2010) Nela Zikmundova 2.cena 

                        Barbora Duskova 2.cena 

                        Helena Vydrova 1.cena 

                        Lilian Molana 3.cena 

                        Simona Sachlova 3.cena 

Mezinar.soutez.J.Kociana v Usti nad Orlici 4-7.5.2022: 

kat.2    Adam Vydra CU 

            Helena Vydrova CU 1.st 

kat.3    Violka Lukasova 3.cena + vystoupeni v zamku Kinskych 

Plzenecke houslicky 21.5.22 

kat.2 (2014)     Linda Sachlova CU 

                        Samuel Molana 2.misto 

                        Eduard Zikmund 3.misto 

soubor Otakarek soutez 31.3.2022 

CU 1.stupne protože pani vedouci (TSV) hrala sama u klaviru:) 

Jarni koncert na konzervatori 25.4  

solo Violka Lukasova (Kocian:Intermezzo) podle zasluhy 

Soutez „Jarni Petrklic“Praha,Barbora Duskova 2.misto-kveten 

Zucast na soutez Oberton,Cerven -22 Lilian Molana         

Akademie Menart 2022-23 Violka Lukasova a Helena a Adam Vydrovi         

 

Ostatni vysledky:  
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bezna prace v sk.roce-vecirky,absolventsky,komorni,koncerty pro materske skoly 

-Alena Bazikova 4 absolventske,mezioborove,Iniciacni,Komorni,norm.stredecni a tridni 

-Josef Burger 4 koncerty 

-Marketa Kazdova 1 koncert 

-Jan Kadlcik 1 koncert 

 
 

Výsledky klavírního oddělení ve školním roce 2021/2022 
 
 

 
Zkratky pedagogů: 
BcA. Šárka Dudová – ŠD 
MgA. Ludmila Dvořáková - LD 
MgA. Dorota Lukášová – DL 
 
 
 
Mezinárodní soutěž „Bachovská cesta“, 5.11.-6.11.2021, ZUŠ Dobřany 
 
Bosáková Klára (ŠD)  ČU II. stupně 
Lukáš Jan František (ŠD)  účast 
Starczewská Johanka (DL) účast 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Soutěžní přehlídka „Antonín Dvořák mladým“, Praha ZUŠ Taussigova, 4.-5.12.2021 
 
Bosáková Klára (ŠD)  stříbrné pásmo 
Lukáš Jan František (ŠD)  stříbrné pásmo 
Brzáková Alžběta (ŠD)  stříbrné pásmo 
Brzáková Eva (ŠD)   stříbrné pásmo 
Havlíčková Anežka (ŠD)  zlaté pásmo + nominace na koncert vítězů 3.4.2022 
Semrádová Evelyna A. (ŠD) zlaté pásmo 
Starczewská Johanka (DL) stříbrné pásmo 
Vlášková Meda (DL)  stříbrné pásmo  
 
Čtyřruční hra: 
Bosáková + Lukáš (ŠD) zlaté pásmo + ocenění za provedení skladby A. Dvořáka, 
     nominace na koncert vítězů 3.4.2022 
Brzáková + Brzáková (ŠD) zlaté pásmo 
Lukášová + Starczewská (ŠD+DL)  

zlaté pásmo + ocenění za provedení skladby  
J. Chr. Bacha, nominace na koncert vítězů 3.4.2022 
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Šárka Dudová dostala Mimořádné ocenění za vynikající pedagogické vedení 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
„The Golden Key“, mznr. online soutěž, 27.2.2022 
 
Lukáš Jan František (ŠD)  Golden Key (1. cena) 
 

 
Za své výsledky obdržela Klára Bosáková (třída Š. Dudové) stipendium primátora města 
Českých Budějovic. 
 

 

 

 

 

Za své výsledky obdržela Anežka Havlíčková (ze třídy Š. Dudové) v umělecké-hudební 
kategorii 3. místo v Talentu Jihočeského kraje.  
 

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

„Organum Regium“, varhanní přehlídka, ZUŠ Pardubice-Polabiny 

 

František Hronek (LD) diplom za účast 
 

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

„Per Quattro Mani“, Praha ZUŠ Taussigova, 6.5.2022 
 
Vlášková Meda + Halamová Markéta (DL+ŠD)  1. cena 
Zikmundová Ema + Černá Barbora (ŠD)  2. cena 
Brzáková Eva + Brzáková Alžběta (ŠD)   3. cena 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
„Dvořákův Lipník“, Lipník nad Bečvou ZUŠ A. Dvořáka, 13.5.2022 
 
Bosáková Klára + Lukáš Jan František (ŠD)  2. cena, cena za intepretaci Vl. Lejska 
Vlášková Meda + Halamová Markéta (DL+ŠD)          2. cena 
Brzáková Eva + Brzáková Alžběta (ŠD)          1. cena, cena za intepretaci A. Dvořáka 
Lukášová Viola + Starczewská Johanka (ŠD+DL) 

         3. cena, cena za intepretaci A. Dvořáka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Glory Concurso Internacional de Piano Online, New York, 15. červen 2022 
 
Alžběta a Eva Brzákovy (ŠD)   1. cena 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mezinárodní klavírní soutěž „FORUM PER TASTI“, 4.- 6.7.2022, Konzervatórium Žilina 
 
Alžběta a Eva Brzákovy (ŠD)   1. cena + účast na koncertě vítězů 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Výsledky kytarového oddělení  ve školním roce 2021/2022: 

 
Koncerty – během roku pravidelné koncerty kytarového oddělení (listopad , ůnor , duben , 

červen) 

15.10.2021 vystoupení na LDN České Budějovice (S.Kahuda a žáci) 

8.12.2021  vystoupení na LDN České Budějovice  (S.Kahuda a žáci) 

14.12.2021 Štědrý den v předstihu (B.Urbanová s žáky) 

 

Únor 2022 – Tandemová spolupráce Z.Mikuláš a Z.Paulová – sdílení zkušeností (ZUŠ 

B.Jeremiáše a ZUŠ Třeboň) 

 

25.4.2022 - Jarní koncert  

 

20.5.2022 koncert s hostem Jakubem Šafrem (konaný s H.Vodičkovou , S.Kahudou , 

P.Michálkem a J.Šafrem ) 

 

27.3.2022  Krumlovská dětská PORTA 2022 v Českém Krumlově (soutěžící trio 

Alžběta Čížková , Marie Čížková , Valentýna Ševčíková – zpěv s kytarou) 

 

4.5.2022 hudební vystoupení v Domě seniorů  Staroměstská ( Alžběta Čížková , Marie 

Čížková , Valentýna Ševčíková , Lucie Johnová  ) 

 

4.5.2022 vystoupení na vernisáži třídy J.Buriové (žáci ze třídy B.Urbanové) 

 

10.6.2022 hudební  vystoupení v Domě seniorů  Dobrá Voda (Alžběta Čížková , Marie 

Čížková , Valentýna Ševčíková , Lucie Johnová , T.Krieg ) 

 

6.6.2022 závěrečný  koncert na pobočce v Ševětíně (M.Málková, P.Michálek ,  Z.Mikuláš 

) 

28.6.2022  závěrečný koncert z oboru elektrická kytara a sólový zpěv (Z.Paulová, 

P.Michálek ) 

 

PRAGUITARRA CLASSICA  2022 

IV kat.      3 místo      Michaela KOLKOVÁ                 (P.Michálek) 

 

 ZLIVSKÁ  KYTARA  2022  

I kat.                       1 místo         Adam ŠÍMA               (Z.Paulová) 

II kat.                     2 místo          Antonín URBAN       (B.Urbanová)       

                                                    Thea VEJVODOVÁ   (Z.Paulová)  

IV kat.                    2 místo          Ema RADOVÁ              (B.Urbanová) 
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                                                     Ondřej JANKOVSKÝ   (B.Urbanová) 

                               3 místo          Adriana DĚDKOVÁ       (Z.Paulová) 

                                                     Filip KAPUSTA             (B.Urbanová) 

VI kat.                   1 místo          Matěj TEISLER   (M.Málková) 

                              3 místo          Marie ČÍŽKOVÁ (Z.Paulová) 

VIII                       3 místo          Michal RADA      (B.Urbanová) 

IX kat.                   1 místo          Alžběta ČÍŽKOVÁ  (Z.Paulová) 

 

KOMORNÍ  HRA 

II kat.             2 místo   Ondřej JANKOVSKÝ Martin ŠUSTÁK 

                                     Ema RADOVÁ                     (B.Urbanová) 

III kat.           2 místo   Marie ČÍŽKOVÁ , Lucie JOHNOVÁ 

                                    Robin LÁCHA , Martin NOUZA  (Z.Paulová)                                                 

IV kat            2 místo  Matouš PAVLOVSKÝ-FIALA 

                                     Natálie VIŠVADEROVÁ            

                                     Matěj TEUSLER                          (M.Málková)       

                      3 místo   Alžběta ČÍŽKOVÁ , Valentýna Ševčíková   (Z.Paulová                                                                                                   

ZPĚV S KYTAROU 

I kat                 1 místo      Pavel VESELÝ   (M.Málková) 

                        2 místo      Žasmin DEYAK , Amálie KELIŠOVÁ (M.Málková)                      

                        3 místo      Ondřej SOBOTKA      (M.Málková)                

IV kat.            1 místo      Kamila JÁŠOVÁ , Kateřina LEVÁ  (M.Málková) 

VI kat.            2 místo       Alžběta ČÍŽKOVÁ , Valentýna ŠEVČÍKOVÁ 

                                          Marie ČÍŽKOVÁ                     (Z.Paulová) 

 
   

ABSOLVENTSLÉ KONCERTY   v kostele na Palackého náměstí 

1.6.2022   - Lenka Pachrová , Marie Čížková + hosté 

21.6.2022  -  Ondřej Mach , Jakub Sláma , Jan Richtr , Valentýna Ševčíková + hosté 

21.6.2022 -  E.Bigasová , K.Jášová , K.Levé . N.Višvaderová  
 

 

 
 

Výsledky pěveckého oddělení  ve školním roce 2021/2022: 
 

– Vánoční koncert distanční formou 

– Účast na všech koncertech pro mateřské školy 

– Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu: 

   krajské kolo – nepostupující kategorie : 

     1. místo I. Kategorie – Ella Pantoflíčková 

          ( učitel - Sylvie Sedlecká) 
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                             1.místo III. Kategorie – Elizabeth Devarajan         

                                          ( učitel - Kateřina Falcníková) 

   1.místo V. Kategorie – Anežka Havlíčková 

        ( učitel – Kateřina Falcníková) 

   ústřední kolo : 

   3. místo IV. Kategorie – Bergerová Taťána 

               ( učitel – Josef Falta) 

3.                                                     3. místo IV. Kategorie – Jarošová Linda 

       (učitel – Josef Falta) 

 

– Úspěšné složení přijímacího řízení na Jamu – obor muzikálové herectví 

Irena Freudenschussová (učitel - Kateřina Falcníková) 

 

– Soutěž Jihočeský Zvonek : Anežka Havlíčková – zlaté pásmo 

( učitel – Kateřina Falcníková) 

 

– Soutěž Jarní Petrklíč : Lucie Koudelková – stříbrné pásmo 

              (učitel – Kateřina Falcníková) 

 

– Záverečné třídní koncerty 

 

– Absolventské koncerty – Viktorie Dvořáková I.stupeň 

-  Nikola Fackenbergová II. stupeň 

   (učitel Kateřina Falcníková) 

 

 

 

 

Výsledy tanečního oboru ve školním roce 2021/2022: 

 
ZÁŘÍ 

• setkání pedagogů T.O. v Jihočeském kraji 
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LEDEN 

• ukázkové hodiny pro rodiče 

BŘEZEN 

• ukázkové hodiny pro rodiče 

• okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ – Trhové Sviny 

DUBEN 

• krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru ZUŠ – Metropol ČB 

• Jarní koncert ZUŠ – Konzervatoř 

KVĚTEN 

• výchovné koncert pro MŠ (3x) 

• Vystoupení na závěrečném koncertu ZUŠ Třeboň 

• Příprava a realizace závěrečného koncertu tanečního oboru v Divadelním sále 

Metropol  

ČERVEN 

• přehlídka tanečního oboru na zahradě ZUŠ + nábor nových žáků (2x) 

 

Další vzdělávací semináře 
 

• HAMU – DVPP (V. Bagáčová)  

 

Výsledky výtvarného oboru ve školním roce 2021/2022: 

 
 

- příprava a realizace (instalace, deinstalace) výstavy výtvarného oboru ZUŠ v prostorách budovy 

Krajského úřadu v Č Budějovicích 

- tvorba plakátu pro výstavu VO 

- tvorba upomínkového listu pro TO 

- zajištění a odvoz sponzorských darů ( papíry, pracovní oděvy pro žáky ...) 

- zajištění občerstvení na vernisáž 

- spolupráce s agenturou M-ARS 

- spolupráce s Domem umění - Galerie současného umění a architektury 

- příprava a prezentace VO na projektu Montmartre pod Černou věží ( 25.- 26.6.) 

- průběžná aktualizace výstavy výtvarného oboru ve společných prostorách budovy ZUŠ B. Jeremiáše 

 

 

 

 

 

Výsledky, akce, činnost literárně dramatického oboru  

ve školním roce 2021/2022: 
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V tomto školním roce jsme se stejně jako ostatní skupinové obory potýkali během zimních měsících 

s covidovou situací, kdy ve třídě nebylo možno mít plný počet žáků. Tato skutečnost poznamenala plány 

školního roku a mnohé naplánované projekty se pozastavily nebo nebyly dopracovány. I přes tato úskalí 

s podařilo uspět hned v několika rovinách. 

Recitační soutěže: 

Okresní kolo Dětská scéna recitátoři: 

2x 1. místo + postup na krajskou soutěž 

4x čestné uznání 

Krajské kolo Dětská scéna: 

1x cena poroty / 1. místo/ v 1. kategorii, která končí v krajském kole / nízký věk recitátorů/ 

1x cena poroty / 1.místo/ + postup na celostátní přehlídku Dětská scéna Svitavy 

Celostátní přehlídka není oceňovaná, je jen přehlídkou s dílnami lektorů pro mladé recitátory 

Krajské kolo recitační soutěže Woklerův Prostějov Poetická Třeboň: 

2x postup na celostátní přehlídku 

Na celostátní přehlídce studentky LDO pravidelně navštěvovaly semináře se zaměřením na práci na hlase, 

kde získaly řadu nových cenných zkušeností 

Soubory: 

Krajská přehlídka dětských souborů Bechyňské jaro: 

Představení Kouzelný sad  

Výsledky: čestné uznání za hledání jevištních prostředků při zpracování lyrizujícího textu 

Krajská soutěž divadelních souborů Mladá scéna  

1 soubor s představením Hawklinská nestvůra: 

Výsledky: Cena za režii pro Lenku Šestákovou 

                 Cena poroty za představení Hawklinská nestvůra/ tj. 1.místo/ s postupem na celostátní 

přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 

Celostátní přehlídka Mladá scéna Ústí nad Orlicí: 

Postup na mezinárodní přehlídku Jiráskův Hronov – na přehlídku jsou delegovány nejlepší soubory 

vybrané z celostátních přehlídek loutkářských, recitačních, divadelních. Je to přehlídka nejlepších 

divadelních počinů za tento rok 

Moderátorská a konferenciérská činnost: 

-uvádění celovečerní koncert tanečního oboru ZUŠ B. Jeremiáše v Metropolu 

- uvádění krajské taneční soutěže TO ZUŠ 23.4 

-uvádění drobných akcí v rámci festivalu SUDOBRANÍ 

Vystupování a reprízování představení: 

Žáci LDO vystoupily na Jarním koncertě ZUŠ v sále konzervatoře 

Pravidelné reprízování představení Hawklinská nestvůra ve Studentském universitním divadle SUD 

Představení Hawklinská nestvůra vystoupilo v rámci divadelního festivalu v Písku a festivalu STYLEM 

v Českých Budějovicích 

Pravidelné reprízování představení Kouzelný sad ve Studentském universitním divadle SUD 

V rámci festivalu SUDOBRANÍ - Čaj o páté - recitační večer nejen s absolventy LDO - koncipovaný 

večer poezie a ukázek monologů žáků literárně dramatického oboru ve věku 8 - 19 let 

Další akce: 

11.6 PREMIÉRA HRANÉHO FILMU studenta Jakuba Duška Předtím a potom NATOČENÉHO V 

RÁMCI LDO SE ŽÁKY ZUŠ - žáci se podíleli na scénáři, produkci, dramaturgii, režii / 30min/ 

Během celého roku pravidelné návštěvy divadelních představení Jihočeského divadla, Studentského 

divadla – reflexe a diskuze o představeních 

představení IMRPOLIGA  ve Vodňanech  

Návštěva generální zkoušky představení Divadla na Vinohradech je třeba zabít Sekala - prohlídka zákulisí 

a celého traktu budovy s přednáškou o historii Vinohradského divadla 

Národní divadlo – Kytice 

Návštěva Divadelní fakulty DAMU – prohlídka budovy, divadla DISK, učeben, objasnění historie školy, 

diskuze se studenty činoherního herectví 
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Návštěva představení studentů DAMU + klauzur letního semestru + diskuze se studenty 

Při účasti na festivalech Mladá scéna, Dětská scéna a Wolkrův Prostějov se studenti účastnili divadelních 

dílen s profesionálními lektory / hlas a slovo, klauniáda, pohyb a partneřina v divadle/ 

Účast žáků na festivalu Montmartre pod Černou věží a akcích divadla SUD 

Celovečerní promítání zajímavých představení v SUDU pro žáky LDO  

Účast nejmladších žáků na tvořivé divadelně výtvarné dílně v SUDU v rámci festivalu SUDOBRANÍ 

Pravidelné účinkování žáků LDO na představeních Jihočeského divadla: 

Barbora Bosáková - představení Vlastníci, Ďáblův sluha 

Albert Chovanec, Tomáš Pánek - Holka nebo kluk 

Vojtěch David – otáčivé hlediště Český Krumlov – Divotvorný hrnec 

Další úspěchy: 

Jakub Dušek přijat na filmovou vysokou školu do Písku obor režie 

Účast žákyně Barbary Janečkové v literárních soutěžích 

Rozdělané projekty: 

Představení Svatojánská noc – propojení lidových tradic a současného vnímání legend /předpokládaná 

premiéra prosinec 2022/ 

Představení Modrý pták – zpracování původní divadelní hry /předpokládaná premiéra prosinec 2022/ 

Představení lingvistický slovník /předpokládaná premiéra jaro 2023/ 
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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 a hledání nových moderních metod a trendů. 

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 (první naše návštěva ve francii v roce 2014, návštěva Francouzů u nás proběhla 

v měsíci říjnu 2016, další 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 2023. 

Organizace soutěží ZUŠ dle pověření zřizovatele. 

Posilovat dobré jméno školy nejen v rámci města a okresu, ale i v měřítku národním a mezinárodním. 

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, další akce dle aktuální situace a možností. 

Pokračovat ve spolupráci s českobudějovickou konzervatoří a Jihočeským divadlem (příprava koncertu 

našich žáků jako sólistů na koncert ve spolupráci s orchestrem Jihočeského divadla. 
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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. 

Využívat možností dalšího vzdělávání a pořizování potřebných učebních pomůcek z projektu Šablony I. 

pro ZUŠ. Máme zažádáno, čekáme na schválení. 

 

 

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 kurzů 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 1. 9. 2022 

 

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

 
 


