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Část I. 
 

Základní charakteristika školy 
 

a) Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Příbram 

 

Místo poskytovaného vzdělávání: Krátká 351, Příbram III, 261 01 

 

 

Právní forma:   příspěvková organizace  IČO: 61904163 

        IZO: 114002304 
 
 

b) Zřizovatel školy: Město Příbram 

  Adresa: Tyršova 108, 261 19, Příbram I 

   IČO: 24 31 32 

 

 

c) Ředitel:   Ing. Petr Kollert, DiS. 

    (statutární orgán) 

    Zástupce ředitele:  Petra Křížková 

    (zástupce statutárního orgánu) 

 

d) Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 1. 1. 2005 

 

e) E- mail: zus_pribram@zuspb.cz 

  

f) Stránky školy: www.zusantoninadvoraka.cz 

  

g) Kapacita školy: 575 žáků 

mailto:zus_pribram@zuspb.cz
http://www.zusantoninadvoraka.cz/
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Část II. 

 

Vzdělávání v ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram 
 

a) Přehled oborů vzdělání 
 

Škola poskytuje vzdělání ve 4 studijních oborech:  

1) Hudební obor (HO) 

2) Taneční obor (TO) 

3) Výtvarný obor (VO) 

4) Literárně dramatický obor (LDO) 
  

Počet žáků v jednotlivých oborech: 

Hudební obor: s výukou individuální, s výukou kolektivní: 320 žáků 

Taneční obor: 22 žáků 

Výtvarný obor: 88 žáků 

Literárně dramatický: 30 žáků 

Počet žáků na začátku školního roku 2020/2021: celkem 460 žáků 

 

Od školního roku 2012/2013 se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu, který škola 

vytvořila a je zveřejněn na www.zusantoninadvoraka.cz. 

 

 

 

b) Učební plány, úplata za vzdělávání 
 

Hudební obor 
 

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram (od 1. 

9. 2012, aktualizován od 1. 9. 2020). 

 

 

Hudební obor má 1-2leté přípravné studium, 4-7letý I. stupeň a 4letý II. stupeň základního 

studia. 

 

Studijní zaměření podle ŠVP: 

Studijní zaměření Hra na klavír 

Studijní zaměření Hra na klavír se zaměřením na hudbu populární, lidovou a jazzovou 

Studijní zaměření Hra na housle 

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

Studijní zaměření Hra na pozoun 

Studijní zaměření Hra na tenor (baryton) 

Studijní zaměření Hra na trubku 

Studijní zaměření Hra na klarinet 

Studijní zaměření Hra na saxofon 

Studijní zaměření Hra na lesní roh 

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

Studijní zaměření Hra na kytaru 

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 

http://www.zusantoninadvoraka.cz/
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Studijní zaměření Hra na akustickou kytaru 

Studijní zaměření Hra na basovou kytaru 

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje 

Studijní zaměření Hra na varhany a improvizace 

Studijní zaměření Hra na akordeon 

Studijní zaměření Hra na violoncello 

Studijní zaměření Hra na tubu 

Studijní zaměření Hra na kontrabas 

Studijní zaměření Sólový zpěv 

Studijní zaměření Sborový zpěv 

Přípravné studium (PHV) – varianta 1, 2, 3 

 

 

Hudební obor navštěvovalo v tomto školním roce 320 žáků. Škola v něm nabízí výuku 

na klasické nástroje (klavír, housle, kytara, dechové nástroje dřevěné a žesťové) i na méně 

obvyklé (varhany). Nabízíme vzdělání také v oblasti populární hudby (el. kytara, basová 

kytara, bicí nástroje, keyboard, sólový zpěv) a žáci mají možnost věnovat se i žánrům jako je 

blues, rock, pop a jazz. Žáci uplatňují své získané vědomosti a dovednosti nejen v sólové hře 

a zpěvu, ale zapojují se také do školního orchestru, pěveckého sboru, rockových skupin a do 

dalších různých komorních seskupení (kytarový, houslový, flétnový soubor). 

 

 

 

Výtvarný obor: 
 

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram (od 1. 

9. 2012). 

 

 

Vzdělávání podle ŠVP: 

 

Přípravné studium  

Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 

Výtvarný obor navštěvovalo v tomto školním roce 88 žáků. Ve škole je keramická 

pec, grafický lis a hrnčířský kruh. Žáci navštěvují výstavy a účastní se výtvarných soutěží 

a přehlídek. 

 

 

Taneční obor: 
 

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram (od 1. 

9. 2012). 

 

 

Vzdělávání podle ŠVP: 

 

Přípravná taneční výchova 

Studijní zaměření Tanec 
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Taneční obor navštěvovalo v tomto školním roce 22 žáků. Výuka probíhá 

v koncertním sále. TO se pravidelně účastní přehlídek ZUŠ Středočeského kraje. 

 

 

 

Literárně dramatický obor: 
 

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram (od 1. 

9. 2012). 

  

Vzdělávání podle ŠVP: 

 

Přípravné studium 

Studijní zaměření Dramatická tvorba 
 

Literárně dramatický obor navštěvovalo v tomto školním roce 30 žáků. Výuka probíhá 

v učebně LDO a v koncertním sále. LDO se pravidelně účastní akcí školy a akcí pořádaných 

městem Příbram. 

 

Úplata za vzdělávání 
 

Hudební obor Počet žáků Za pololetí 

Individuální výuka 1 žák na hodině 1.400,-Kč 

 2 a více žáků na hodině 1.200,-Kč 

PHV  1.000,-Kč 

Pěvecký sbor     600,-Kč 

Taneční obor  1.200,-Kč 

Přípravná výchova TO  1.000,-Kč 

Výtvarný obor  1.200,-Kč 

Přípravná výchova VO  1.000,-Kč 

Literárně dramatický obor  1.200,-Kč 

Přípravná výchova LDO  1.000,-Kč 

 

Způsob platby: 

Zákonný zástupce žáka obdrží emailem pokyn k platbě vygenerovaný z programu Klasifikace 

s výší částky, číslem účtu, variabilním symbolem platby a dobou splatnosti. 

 

Půjčování nástrojů: 

ZUŠ půjčuje žákům hudební nástroje. Nástroj se zapůjčuje zákonnému zástupci žáka na 

základě smlouvy (řeší odpovědnost za případné poškození nástroje a povinnost hradit náklady 

spojené s opravou nástroje). V případě potřeby probíhají kontroly a generální opravy a údržba 

nástrojů hlavně v průběhu prázdnin. Platba za nástroje je stanovena ve výši 250,-Kč za 

pololetí. 
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Část III. 

 

Údaje o vzdělávání žáků 

 
Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) zpracovaného na 

základě RVP pro Základní umělecké vzdělávání.  

 

Žáci hudebního oboru postupují do vyššího ročníku na základě vykonání postupových 

zkoušek, které se konají vždy na konci školního roku. I. stupeň (7. ročník studia) a II. stupeň 

(4. ročník II. stupně) ukončují žáci všech oborů absolventským vystoupením, výstavou nebo 

závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. V průběhu školního roku se žáci hudebního a 

literárně dramatického oboru se veřejně prezentují účastí na školních koncertech a 

vystoupeních v rámci kulturního života města, žáci výtvarného oboru na výstavách, žáci 

tanečního oboru na vystoupeních a přehlídkách. Žáci hudebního oboru uplatňují své 

dovednosti v sólových vystoupeních, ale působí také ve školních souborech a pěveckém sboru 

(kytarový, smyčcový flétnový, dechový soubor, školní kapely Ladies and gentleman, Big 

Band, Schunky, Evakuace a v dalších komorních seskupeních). 

 

 

a) Prospěch žáků 
 

Obor Celkem 
Prospěl 

s vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 321 297 9 0 15 

výtvarný 63 57 0 0 6 

taneční 18 13 0 0 5 

literárně - 

dramatický 
26 23 3 0 0 

Celkem 428 390 12 0 26 

 

 

 

b) Absolventi 2020/2021 
 

 Celkem HO VO TO LDO Kolektivní výuka 

I. stupeň 13 13 0 0 0 0 

I. stupeň RS 0 0 0 0 0 0 

II. stupeň 10 8 0 0 1 1 

II. stupeň RS 0 0 0 0 0 0 

SPD 1 1 0 0 0 0 

Celkem 24 22 0 0 1 1 

 

Ve školním roce 2020/2021 absolvovalo v hudebním, tanečním, výtvarném oboru 

a literárně dramatickém oboru celkem 25 absolventů I., II. stupně a SPD. 
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c) Účast školy v soutěžích 
 

Ve školním roce 2020/2021 byly všechny soutěže z důvodu epidemických opatření 

zrušeny.  

 

d) Přehled pracovníků školy 
 

Příjmení, jméno Předmět 

Aksamit Stanislav, DiS. kytara, kytarový soubor 

Baginský Milan klavír 

Burda Bohuslav klarinet, saxofon, zobc. flétna, bicí nástroje, školní orchestr  

Dubská Klára zobcová flétna 

Duková Kateřina klavír, korepetice 

Duková Viktorie, DiS. pěvecká hlasová výchova, sborový zpěv 

ak. mal. Fiedlerová Zdenka výtvarný obor 

Hlinomazová Martina kytara 

Humlová Daniela basová kytara 

Mgr. Humlová Magdaléna klavír, korepetice, hudební nauka, PHV 

Mgr. Jílek Jiří, DiS.  akordeon, EKN 

Mgr. Kočovská Eva, dipl. um. klavír 

Ing. Kollert Petr, DiS. kytara, elektrická kytara 

Kříž Štěpán kytara, elektrická kytara, souborová hra 

Křížková Petra klavír, korepetice 

Mgr. Kundrátová Jana taneční obor 

Mašek Miroslav klarinet, saxofon, zobc. flétna, školní orchestr 

Bc. Melín Zdeněk hudební nauka, PHV 

Mestlová Jana housle, houslový soubor 

Muláček Ladislav kytara, elektrická kytara 

Nová Marie taneční obor, korepetice 

Káčerková Anna literárně-dramatický obor 

MgA. Pražák Josef violoncello, komorní hra 

Pražáková Drahomíra violoncello 

Procházka Jiří EKN, souborová hra 

Bc. Schönová Gabriela, DiS. housle 

Slámová Lucie housle 

Šimůnek Jaroslav dechové nástroje, komorní hra 

BcA. Šmolík Pavel, DiS. varhany a improvizace, klavír 

Šmolíká Iveta, DiS. zobcová flétna, flétnový soubor 

Bc.Štěch David, DiS. zobcová flétna, trubka 

Štěpán Jiří zobcová a příčná flétna, pozoun, trubka, EKN, souborová hra 

PaedDr. Velfl Josef kytara 

Voděra Martin, DiS. bicí nástroje, souborová hra 

Mgr. VolfováZemanová Petra výtvarný obor 

Žůčková Martina pěvecká hlasová výchova 

  

Nepedagogičtí pracovníci  

Majerová Pavlína školnice 

Parezová Martina administrativa 
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Část IV. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Pedagogové ZUŠ Antonína Dvořáka Příbram se dále vzdělávají podle Plánu DVPP, 

vypracovaném v srpnu 2020. Pedagogové čerpají o vedlejších prázdninách samostudium nebo 

dovolenou. 

 

Náplní samostudia je: 

1. ŠVP, sledování a zavádění nových metod do výuky. 

2. Učitelé HO: cvičení na nástroj, studium přednesových skladeb a etud žáků, návštěvy 

koncertů. 

3. Učitelky TO: poslech hudebních nahrávek, výběr vhodné hudby pro vystoupení 

jednotlivých skupin, návštěva tanečních vystoupení, tvorba choreografie. 

4. Učitelka VO: odborné studium výtvarných technik, uměleckých období, vybírání 

námětů pro projekty, návštěvy výstav. 

5. Učitelka LDO: studium a výběr vhodného materiálu pro výuku, návštěva divadelních 

představení. 

 

Účast na seminářích: 

 

 

 

BOZP 

 

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti BOZP firmou SEVA 

Controls s.r.o. dne 27. 8. 2020. 

 

 

 

Část V. 

 

Přehled školních a mimoškolních akcí 
 

 

Datum Akce Místo 
12. 9. 2020 Svatohorská šalmaj – vystoupení LDO Svatá Hora - nádvoří 

18. 12. 2020 Vánoční koncert pěveckého sboru Sál ZUŠ - online 

14. 6. 2021 Absolventský koncert (žákovský) Sál ZUŠ 

17. 6. 2021 Žákovský koncert Sál ZUŠ 

22. 6. 2021 Závěrečný koncert (žákovský) Restaurace Sebastopol 

 

Z důvodu epidemických opatření proběhly v tomto školním roce pouze tyto akce. 
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Část VI. 

 

Účast školy na životě v obci 
 

Žáci a pedagogové školy se pravidelně účastní na kulturních akcích pořádaných 

městem. Škola pořádá žákovské, absolventské a další koncerty, které jsou přístupné široké 

veřejnosti. Žáci vystoupili v rámci Svatohorské šalmaje. Žáci tanečního oboru se pravidelně 

účastní přehlídky tanečních oborů z celého kraje. 

 

 

 

Část VII. 

 

Hospodaření školy 

 

a) účetní období roku 2020 

 
Hospodaření účetní jednotky skončilo k 31. 12. 2020 s kladným hospodářským výsledkem 

a to ve výši 198.287,38 Kč (hlavní a doplňková hospodářská činnost). 

 

Výnosy v celkové výši:                                    16 117 260,71 Kč 

Náklady v celkové výši:                                   15 918 973,33 Kč 

Hospodářský výsledek roku 2020 činí:                 198 287,38 Kč 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019: 

Příděl do rezervního fondu:                             153 078,51 Kč 

 

Dosažený výsledek hospodaření za dané období lze hodnotit kladně. 

 

 

Finance školy se skládají ze tří základních položek: 

1) z prostředků na platy, zákonných odvodů, FKSP a přímého ONIVu, které poskytuje škole 

Středočeský kraj 

2) od zřizovatele na částečné pokrytí provozních nákladů 

3)  a z příspěvku na provoz školy, jehož výši si určuje škola a které slouží financování 

provozu, nákupu učebních pomůcek, financování dalšího vzdělávání pedagogických i 

nepedagogických pracovníků, k vybavování školy apod. 

 

Zdrojem financování investic je investiční fond, který má škola finančně pokryt. Škola má 

rovněž fond odměn, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. 

 

Prostředky na provoz jsou čerpány rovnoměrně. Čerpání rozpočtu je správcem rozpočtu 

měsíčně sledováno a hodnoceno a probíhá podle potřeb organizace v daném roce. 
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Část VIII. 

 

Kontroly 
 

17. – 26. 2. 2021 veřejnosprávní kontrola zřizovatele 

 

 

 

 

Část IX. 

 

Závěr 
 

Jsme školou, která se dlouhodobě a koncepčně snaží o zachování a zrovnoprávnění 

všech čtyř uměleckých oborů. Upřednostňujeme klasický styl výuky, poskytujeme však 

dostatečný prostor prosazování moderních trendů. Naším cílem není pouze připravovat žáky 

na případnou profesionální uměleckou dráhu, máme na zřeteli i uspokojení potřeb méně 

nadaných jedinců, které se snažíme vychovávat ke kladnému vztahu ke zvolenému 

uměleckému oboru. Máme dlouholetou zkušenost, že drtivá většina našich absolventů 

vyzrává i díky studiu na naší škole v charakterní a bezproblémové osobnosti, kterým 

se v profesním životě daří uplatnit v různých oborech. 

Snahou školy je otevřenost novým trendům a informacím v jednotlivých uměleckých 

oborech a jejich předávání našim žákům. Vycházíme vstříc potřebám a zájmu žáků, tak aby se 

mohli profilovat v žánru, kterému se chtějí věnovat. Chceme pokračovat v dobré spolupráci 

s městem Příbram jako zřizovatelem a využívat školní soubory a orchestry při akcích 

pořádaných v našem regionu. Naší ambicí je být součástí kulturního dění ve městě a okolí, 

pokračovat v dobré spolupráci s rodičovskou a odbornou veřejností. 

 

 

 

 

V Příbrami 25. 10. 2021 

 

         Ing. Petr Kollert, DiS. 

                ředitel školy 


