VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA TURNOV

Zpracováno podle zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
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Základní umělecká škola Turnov
náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01
tel.: 481 322 767
e-mail: zus@turnov.cz

Zpracoval předkládá: Mgr. Bohuslav Lédl
ředitel ZUŠ
V Turnově dne 30.9.2020
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A) Zpráva o činnosti školy
1) Charakteristika školy

Základní údaje o škole
− Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 ( dále ZUŠ Turnov), tel.č.: 481 322 767,
e-mail: zus@turnov.cz IČO: 709 460 86, IZO: 102 454 434, identifikátor zařízení
600 099 415.
- Zřizovatelem je
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335,
Turnov 511 01
- Ředitel :
Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl
- Právní forma školy:
příspěvková organizace
−
MŠMT rozhodlo dne 28.06.2006 č.j. 16 587/2006-21 o zápisu do školského rejstříku.
−
Dne 28.7.2011 rozhodnutím č.j. 22 490/2011-25 bylo do rejstříku škol a školských zařízení
zapsáno místo poskytovaného vzdělávaní Vranové 1/60, 468 22 Malá Skála
- Zřizovací listina č.j. 384/93-1.1.1993
K této listině byl vypracován dodatek č.1 ze dne 30.1.1998, kterým se ustavuje pobočka ZUŠ
Turnov v Rovensku pod Troskami. 15.6.2000 byl vypracován dodatek č.2 – vymezení majetku
za hospodaření organizace.
Tuto listinu zrušila zřizovací listina ze dne 1.1.2002.
- ZUŠ Turnov má právní subjektivitu od 1.1.2002.
- Kapacita Základní umělecké školy Turnov je 690 žáků.
−
Rada školy nebyla dosud zřízena

2) Organizace vzdělávání a výchovy
Přehled studijních oborů:
Vyučování v ZUŠ Turnov vychází z RVP ZUŠ a ŠVP ZUŠ Turnov ze dne 1.9.2014 a je organizováno
těchto studijních zaměřeních:
v hudebním oboru:
D 1 – D 27;
ve výtvarném oboru:
D 28 - D 30;
v tanečním oboru:
D 31 – D 33;
v literárně – dramatickém oboru: D 34 – D 36;

3) Údaje o počtu žáků
-

-

-

ZUŠ Turnov navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 690 žáků ( hudební obor individuální výuka
398 žáků a kolektivní výuka 90 žáků, výtvarný obor 75 žáků, literárně-dramatický 54 žáků a
taneční 73 žáků) z toho 2 dospělých na hudebním oboru. Údaje jsou uvedeny dle zahajovacího
výkazu podel stavu k 30.9.2019.
Údaje o přijímacím řízení : přijímací řízení se uskutečnilo 6. a .11.6.2019, přijato bylo 108 žáků. Z
toho na hudební obor 73, výtvarný obor 13, taneční obor 16 a literárně-dramatický obor 9.
25.6.2020 absolvovalo veřejným koncertem 25 žáků (ostatní z důvodu omezení chodu školy C-19
koncert neabsolvovali, výtvarné práce absolventů výtvarného oddělení byly vystaveny v červnu ve
výstavní síni školy a absolventi LDO neměli závěrečné vystoupení v Městském divadle Turnov –
Pidipiknik 2020 ze stejného důvodu jako žáci na HO.
Uplatnění absolventů: Z výtvarného oboru na střdních uměleckých školách budou pokračovat:
Barbora TomanováM (p.u.Janiga)
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4) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti
TABULKA č.1 - Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků k červnu 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Kvalifikace, stupeň vzdělání, aprobace

Adamcová Jitka – učitelka
Bada Jindřich Mgr. – učitel
Cejnarová Milena DiS – učitelka
Duňka Jiří – učitel
Faltusová Michaela – učitelka
Zuzana Formáčková Bc. –
učitelka
Grundová Ladislava – učitelka
Hájek Ivan - učitel
Hlava Jiří – učitel
Horčička Jiří – učitel
Hybler Martin MgA
Janiga Stanislav
Josífková Klára
Kostka Petr – učitel
Košťálová Šárka – učitelka
Koudelková Monika – učitelka
Krátký Šimon - učitel
Kutek Michal Mgr. – učitel
Lédl Bohuslav Mgr. Bc. – ředitel
Lédlová Eva Mgr. – učitelka
Marková Hana – sekretářka
Michálková Simona – učitelka
Nechutná Daniela -učitelka
Nezdarová Šárka Dis. – účetní
Paris Antonín – učitel
Pernicová Hana – učitelka
Poláchová Věra
Richter Jiří – učitel
Sajbt Václav – učitel
Slezák Jakub DiS. – učitel
Součková Lenka Mgr. Bc. –
učitelka
Szántó Monika – učitelka
Šlapanská Veronika DiS –
učitelka
Tomáš Robert
Tomášová Alena,Mgr učitelka
Vlačihová Jana Bc. Dis. – učitelka
Vokoun František - školník
Vokounová Terezia – učitelka
Vokounová Terezia – uklízečka
Vydrová Vladimíra – učitelka
Zemenová Romana

100%
52,20%
30,45
30,45%
39.15%
91,30%

Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Vysokoškolské – žesťové odd.
Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Středoškolské SŠ – strojní
Vyšší-odborné – violoncello
Vysokoškolské – HV + viola

38,00%
13,05%
34,80%
56,55%
47,85%
71,43%
97,83%
58,73%
82,61%
26,10%
26,10%
52,17%
100 %
34,80%
40,00%
43,50%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
45,68%
100,00%
60,87%
30,45%

Vysokoškolské – HV + JČ
Vysokoškolské – strojní a textilní
Vyšší-odborné – trubka
Vyšší-odborné – klavír
Vysokoškolské – klavír
Vysokoškolské – VV+JČ
Vyšší-odborné – klarinet
Vyšší-odborné – učitel kytary
Vyšší-odborné – housle
Vyšší-odborné – učitelka akordeonu
Vyšší-odborné – baskytara
Vysokoškolské – HV + sol.zpěv
Vysokoškolské – HV + JČ
Vysokoškolské – HV + sol.zpěv
Středoškolské
Vyšší-odborné
Vyšší-odborné – učitelka akordeonu
Vyšší-odborné
Vyšší-odborné – učitel kytary
Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Vyšší-odborné – sólový zpěv
Vyšší-odborné – učitel žesť. nástrojů
Středoškolské – SŠ – dopravní
Vyšší-odborné – klavír
Vysokoškolské

26,10%
86,96%

Vyšší-odborné – flétna
Vyšší-odborné – balet

42,75%
30,45%
26,13%
75,00%
11,88%
100,00%
100,00%
40,38%

4

Vyšší-odborné – bicí
Vysokoškolské – PF
Vyšší-odborné – učitelka klavíru
Odborné
Středoškolské – odborné - textilní
Středoškolské – odborné - textilní
Středoškolské – konzervatoř-housle
Středoškolské

Roků
pedagogic
ká praxe

35
18
9
8
16
6
45
35
49
30
16
11
25
20
13
30
1
33
31
31
36
11
22
25
28
17
28
37
29
2
11
30
7
21
20
5
23
6
14
28
21

- Změny v pedagogickém sboru:
Během tohoto školního roku došlo v pedagogickém sboru k personální změně v hudebním oboru, kdy se
vrátila z mateřské dovolené p.u. Lenka Součková a Jana Vlačihová. Na místo učitele klavíru nastoupili
p.u. Milena Cejnarová a p.u. Jakub Slezák
TABULKA č.2 - Přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků:
OPZ

Do 30 let

31 až 40 let

41 až 50 let 51 až důch.věk

celkem/žen

celkem/žen

celkem/žen

3

1

8

8

12

Průměrný věk pedagogických pracovníků:
Průměrný věk nepedagogických pracovníků:
Celkem:

celkem/žen

6

12

5

Důch.věk

Celkem/žen

celkem/žen
2

1

37

21

46,1 let
52,75let
46,9 let

TABULKA č.3 - Přehled o počtu důchodců nekvalifikovaných pracovníků
Školní rok 2019/2020
Nekvalifikovaných

důchodců

5 (výkonní umělci)

2

1 (studující)

TABULKA č.4 - Platové podmínky pracovníků v roce 2019/2020
2018/2019

2019/2020

Celkový počet pracovníků

39

40

Počet pedagogických pracovníků

35

36

Průměrná výše měsíční mzdy
pedagogických pracovníků

33 697,00 Kč

36 414,24 Kč

Průměrná výše měsíční mzdy
nepedagogických pracovníků

20 745,00 Kč

23 168,25 Kč

4 357,00 Kč

4 522,00 Kč

4 000,00 Kč

3 809,00 Kč

Průměrná výše nenárokových složek mzdy
pedagogických pracovníků
Průměrná výše nenárokových složek mzdy
nepedagogických pracovníků

5) Výkon státní správy
Správní rozhodnutí nebylo učiněno.
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6) Řízení školy
Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok:
a) V oblasti řízení:
Hospitační činností byla zaměřena na naplňování cílů ŠVP, především v oblasti kolektivní výuky –
komorní hry. Dále byla zaměřena na začínající pedagogy - p.u. J. Duňka (hra na bicí) a p. u. M.
Cejnarová, p. u. J. Slezák (hra na klavír). Byla následně provedena kontrola pedagogického
procesu dle plánu hospitací s přihlédnutím ke zkvalitnění pedagogické práce a kontrola
bezchybného vedení veškeré dokumentace školy. Hudební obor se zaměřil především na výuku hry
na klavír, kytary a hry na smyčcové nástroje, orchestrální hry, protože v tomto roce proběhla
soutěž právě těchto oborů. Rovněž LDO a VO se připravoval na soutěž žáků ZUŠ.
− Byla provedena kompletní kontrola školní dokumentace tak, aby byla v souladu s ŠVP a vnitřními
směrnicemi školy.
− Bylo podporováno další vzdělávání pedagogických pracovníků školy: 1 učitel odmaturoval na
konzervatoři, sbormistři byli na kurzu vedení sboru, kytaristé absolvovali interpretační seminář
NIDV, který uspořádala naše škola. Pedagogové TO a LDO absolvovali několik kurzů NIDV
Učitelé v letošním roce bohužel z důvodu pandemie neměli možnost konzultovat své odborné
problémy s lektory na našich tradičních třech kurzech (Turnovské kytaření, Interpretační dílna,
Letní mezinárodní kurzy). Byly uspořádány pouze v omezeném rozsahu Letní mezinárodní kurzy
pro houslisty.
− Od března 2019 bylo z důvodu nařízení vlády ČR zahájeno distanční vzdělávání. Pedagogové
využívali dostupné elektronické komunikační aplikace k realizaci vzdělávání na dálku. Od
11.května mohla probíhat individuální výuka a později i výuka pro 15 osob ve skupině. Bohužel do
konce školního roku nebylo umožněno plnohodnotně vyučovat prezenčně. Škola z tohoto důvodu
zrušila postupové zkoušky. Uspořádala pouze koncert absolventů v Městském divadle Turnov.
− Bylo zorganizováno okresní kolo soutěže ZUŠ 2019/2020 vyhlášené MŠMT ČR v oboru hry na
klavír. Krajské kolo v oboru LDO a hry na housle z důvodu ukončení soutěží již proběhnout
nemohly. Nebyla uspořádána Interpretační dílna mladých, 21 ročník. V omezeném rozsahu byl
zorganizován 15. mezinárodní hudební festival a interpretační kurzy B. Martinů a L. Janáčka v
oborech housle, viola, viloncello, kontrabas, klavír a sólový zpěv, tentokrát pouze v oboru hry na
housle. Festival byl zorganizován ve spolupráci s konzervatoří Brno a Vysokou školu ve finských
Helsinkách (tentokrát pouze 2 koncerty); dále nemohl být uspořádán 15.ročník Turnovského
kytaření ve spolupáci s konzervatoří J.Ježka v Praze a také 22. ročník přehlídky "Zpíváme si pro
radost".
− Byly dodržována veškerá rozpočtová pravidla jak městského, tak státního rozpočtu – viz oddíl o
kontrolách školy.
− Škola získala letos v menším rozsahu další finanční prostředky z různých grantů a sponzorských
darů na zabezpečení výše uvedených kurzů a kulturních pořadů.
− Bylo připraveno přijímací řízení nových žáků v červnu 2020 tak, aby byl rovnoměrně uspokojen
požadavek všech čtyř oborů. Bylo dbáno na hygienicko-zdravotnické předpisy při přijímacím
řízení. Zvýšený zájem tentokrát zaznamenán nebyl. Z kapacitních důvodů jsme museli odmítnou
zájemce o studium pro dospělé. Pokračovali jsme v organizování Akademie III. Věku, určené pro
seniory v LK.
− Hygienicko-zdravotnické podmínky umožnili uspořádatletní hudební tábor Pleskoty 2020.
− V rámci poskytnutých dotací města bylo opět dbáno o dobrý technický stav hudebních nástrojů.
(vybrané neopravitelné nástroje byly vyměněny za nové a po celý rok byla praktikována snaha
nenavyšovat celkový počtem hudebních nástrojů, ale vyměňovat méně kvalitní nástroj za nový a
kvalitnější, byť cenově náročnější. (např. smyčcové a dechové nástroje).
− Pokračovala spolupráce s houslařem Jaroslavem Kohoutem, Josefem Hlubůčkem a panem Janem
Provazníkem pro zaručení kvalitnějšího servisu smyčcových nástrojů a vyhledávány kvalitnější
opraváři nástrojů dechových.
− V rámci inventarizace majetku byl po schválení zřizovatelem vyřazen starý a nefunkční majetek.
− Sledovali jsme nová vydání notových materiálů a byly zařazovány do výuky nové skladby. Během
školního 2019/2020 bylo nakoupen notový materiál, odborné knihy a další učební pomůcky v
−

6

−

celkové ceně 32.000,- Kč.
Během školního roku škola zorganizoval několik soustředění sborů nebo orchestrů a literárně
dramatického oboru buď ve škole nebo v rekreačních zařízeních. Bohužel v tomto školním roce
pouze v omezeném rozsahu, a to jen v 1. pololetí školního roku.

b) Oblast údržby budovy:
− Ve spolupráci s odborem správy budov MÚ Turnov bylo dbáno o vyhovující technický stav budovy.
− V měsíci červenci byla provedena výmalby učeben ve 3. podlaží budovy školy. Byly opraveny
některá umyvadla. Opraveno střešní okno, které bylo následkem větru poničeno.
c) Oblast kulturní a společenská:
− V rámci možností, které určovali hygienicko-zdravotnické předpisy vlády ČR, byly zorganizovány
všechny kulturní a společenské akce, které jsou uvedeny v bodě 9 výroční zprávy

7) Poradenské služby
−

−
−

−

Vzhledem k typu školy nemáme zřízen post výchovného poradce, práci s žáky se specifickými
poruchami učení se věnujeme ve spolupráci se základními školami, ve vyjímečných případech nám
zákonní zástupci umožňují nahlédnout do zpráv poradentských center.
Naše paní učitelka Klára Jozífková a Monika Szántó se věnují zrakově hendikepovaným žákům,
které se snažíme zařadit i do další výuky – komorní a orchestrální hra.
Práci s talentovanými žáky se věnujeme přednostně, typ individuální výuky, která ve škole
převažuje, tuto činnost plně umožňuje např. rozšířeným typem vyučování a zajištění konzultace u
profesorů na vyšších odborných školách za účasti třídního učitele.
ZUŠ je typ specifické školy s výběrem žáků, který je dán zákonem o talentových zkouškách, a proto
se zatím nesetkáváme s většími problémy v rámci pedagogické činnosti.

8) Údaje o průběhu kontrol a výsledku kontrol
Ve školním roce 2019/2020 prošla škola těmito kontrolami:
Kontrola provedená Krajským úřadem Libereckého kraje, dne 27-28.3.2019
Předmětem kontroly byla: kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle ar.161 odst.5 písm.
b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání za
období roku 2018 a aktuální personalistika.
Výsledek kontroly:
Požadované podklady ke kontrole byly předloženy. ZUŠ postupovala v souladu s platnými předpisy.
Kontrola provedená Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, dne 10.9.2019
Plnění povinností stanovených zákonem č. 25/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve
znění pozdějších předpisů a dále plnění povinností stanovených v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Veřejnoprávní kontrola, dne 19.9.2019
Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní závěrce k
31.12.2018, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu
hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového
procesu, kontrola čerpání účelových prostředků a posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
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Výsledek kontroly:
Nebyly shledány nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.
Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených ZNP, ZOPSZ a
zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena dne 17.10.2019
Výsledek kontroly:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena

9) Výsledky výchovy a vzdělávání
Přehled akcí:
V tomto školním roce bohužel ovlivnila školní aktivity koronavirová pandemie, kdy od března 2019 do
konce školního roku bylo prakticky nemožné pořádat kulturní a společenské akce. Z tohoto důvodu je
letošní seznam akcí školy silně redukován.
1)
07.09. Big Band na 49. ročník festivalu Fadrhonsova Dobrovice.
2)
10.9. Anežka Charouzková vystoupila na vyhlášení Soutěže o nejlepší kroniku v Libereckém
kraji pořádané Muzeem Českého ráje v Turnově.
3)
26. a 27.9. účast zpěvačky Š. Báčové na soutěži Hvězdy pod Ještědem
4)
4. a 5.10 účast žesťového souboru a Karmínku na oslavách OAaHŠ Turnov.
5)
4.10. Karmínek a Big Band na Kulturnově 2019.
6)
6.10. Karmínek na Týdnu knihoven.
7)
12.10. se konalo sborové podzimní soustředění DPS Turnováček a Carmina v prostorách školy.
8)
18.-20.10. účast žáků pěveckého oddělení na pěvecká soutěži Bohuslava Martinů v Praze.
9)
18.10. pořádal Liberecký kraj Oslavy Mezinárodního dne seniorů za účasti žáků školy.
10) 24.10 se ve velkém sále ZUŠ uskutečnil letošní první žákovský koncert, jímž začal cyklus
žákovských koncertů školy, který probíhá pravidelně 3.čtvrtek v měsíci od 17:00 v koncertním sále
ZUŠ.
11) 24.10. vystoupení žáků školy v pečovatelském domě Pohoda.
12) Turnováček na akci Žluté ponorky.
13) 13.11. zájezd pedagogů do divadla F.X.Šaldy v Liberci.
14) 14.11. vystoupení Turnováčku v Muzeu Českého ráje.
15) 23.11. se konalo tradiční Vítání občánků v OMČR.
16) 26.11. proběhlo ve škole 49. pokračování cyklu koncertů „Koncert ve škole“.
17) V listopadu účinkoval Big Band pod vedením Václava Sajbta na taneční posvícenské zábavě v
sokolovně na Malé Skále.
18) 1.12. o první adventní neděli při rozsvícení vánočního stromu vystoupil žesťový soubor a DPS
Karmínek.
19) 1.12. vystoupil žesťový soubor na Všeni a v Kacanovech a Turnváček va Žďáře.
20) 4.12. vystoupil žáci školy - houslisté při předávání cen Premium Bohemie na Sychrově.
21) 12.12. žáci školy vystoupili na koncertě Imuzy.
22) Adventní koncert PSAD Turnov za účasti našich žáků a učitelů školy v prosinci a lednu.
23) 16.12 žáci školy v pečovatelském domě Pohoda.
24) Vánoční koncerty:
1. 1.12. koncert Turnováčku ve Žďáře.
2. 6.-7.12. vystoupení školy na Vánočních trzích v
Turnově
3. 14.12. Carmina ve Svijanech
4. 15.12. Carmina v Přáslavicích
5. 18.12.Vánoční koncert žáků - Městské divadlo
Turnov
6. 24.12.Kostel Panny Marie Turnov – Turnováček,
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dechový orchestr.
25) Komorní orchestr vystoupil na koncertě PSAD v kostele v Turnově.
26) V lednu byla otavřena výstava prací žáků VO ve výstavní síni školy.
27) 11.1. společný projekt ZUŠ a České filharmonie za účasti žáků školy.
28) 21.1. Big Band na koncertě v Benátkách nad Jizerou.
29) V lednu proběhla ve škole školní kola Soutěře žáků ZUŠ vyhlašované MŠMT ČR.
30) 7.2 hrál Big Band na maturitním plese Hotelové školy Turnov.
31) 8.2 hrál Big Band na maturitním plese SUPŠ v Železném Brodě.
32) 23.4. online koncert pedagogů pěveckého oddělení v KC Turnov.
33) 7.5. online koncert pedagogů a bývalých absolventů školy v KC Turnov.
34) 13.6. vystoupení žáků školy na dětském dnu DDM Turnov.
35) 25.6. proběhl v Městském divadle absolventský koncert 2019/2020.
36) Po patnácté se v Turnově uskutečnily Letní mezinárodní kurzy a festival L.Janáčka a B.Martinů
a to ve dnech 27.6. - 05.07.2020. Tentokrát v omezeném rozsahu, kurzy pouze pro houslisty a jen se 2
koncerty.
37) 15. - 23.8.2019 se konal tradiční tábor ZUŠ Turnov v Pleskotech. 65 dětí vedl pedagogický
dozor: V.Sajbt - vedoucí tábora, D.Nechutná, E.Mastníková, A.Mastníková, Z. Formáčková, Š.
Košťálová, J.Richter, S.Janiga, E.Lédlová a zdravotnice E. Hyblerová.
Podrobnější informace k uvedeným akcím a některé další kulturní pořady můžete získat spolu s
fotodokumentací v kronice školy, kterou naleznete na našich stránkách: www.zusturnov.cz

Výsledky soutěží:
Soutěž ZUŠ vyhlášené MŠMT:
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír
O. kategorie – Zuzana Macháčková (uč. M. Cejnarová) - 2. místo
III. Kategorie – Mariana Seichterová (uč. M. Cejnarová) - 1. místo s postupem
V. kategorie – Marek Martin (uč. B. Lédl) – 2. místo
VII. Kategorie – Lada Hendrychová (uč. J. Horčička) – 1. místo
IX. kategorie – Julie Čepelíková (uč. J. Horčička) – 2. místo
Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru
I.kategorie – Lukáš Hromada (uč. P. Kostka) – 1. místo s postupem
II.kategorie – Michaela Cidlinská (uč. P. Kostka) – 1. místo s postupem
V. kategorie – Kristýna Verichová (uč. P. Kostka) – 1. místo s postupem
VIII. kategorie – Šárka Střelková (uč. A. Paris) – 1. místo s postupem
Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
Hra na housle:
0. kategorie
Marie Kašáková (uč. V.Vydrová) – 2. místo
I. kategorie
Laura Nosková (uč. Š. Košťálová) – 1. místo s postupem
II. kategorie
Mariana Seichterová (uč. V.Vydrová)
– 1. místo s postupem
Natálie Martinová (uč. Z. Formáčková)
– 1. místo s postupem
Matilda Tomášková (uč. Š. Košťálová) – 2. místo
Vít Rojar (uč. L. Součková) – 2. místo
III. kategorie
Mariana Gutte (uč. Š. Košťálová) – 1. místo
Julie Svárovská (uč. Z. Formáčková) – 2. místo
IV. kategorie
Zuzana Bisová (uč. Š. Košťálová) – 1. místo s postupem
V. kategorie
Kristýna Kalkusová (uč. L. Součková)
- 1. místo s postupem
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VI. kategorie
VIII. kategorie
IX. kategorie
Hra na violoncello:
0. kategorie
Další soutěže:

Julie Pospíšilová (uč. L. Součková) – 1. místo s postupem
Nina Marková (uč. L. Součková) – 1. místo s postupem
Šárka Lochmanová (uč. V. Vydrová) – 2. místo
Simona Štejfová (uč. Z. Formáčková) – 2. místo
Karolína Janatková (uč. L. Součková)
– 1. místo s postupem
Anežka Charousková (uč. Š. Košťálová) – 1. místo
Dorota Košťálová (uč. M. Faltusová)
– 1. místo s postupem

soutěž Lípa Cantantes 2020
Kosnar Vojtěch (Věra Poláchová)
Franzová Sára (Eva Lédlová)

1.místo
2.místo

soutěž Hvězdy pod Ještědem
Štěpánka Báčová (Věrá Poláchová)
pěvecká soutěže Bohuslava Martinů v Praze
Barbora Sekaninová, Terezie Zahrádková
Vojtěch Kosnar (Věra Poláchová)

1.místo

klavírní soutěž Beethovenovy Teplice
Mariana Seichterová (Milena Cejnarová)

ČU

Projekt ZUŠ ČR a České filharmonie.
Letos opět vyšla řada i na ZUŠ Libereckého kraje.
Z naší školy byly do projektu vybrány houslistky Anežka Charousková,
Karolína Janatková, Kristýna Kalkusová a violistka Štěpánka
Kačírková.
Bohužel většina dalších soutěží a přehlídek, včetně vyšších kol Soutěže žáků ZUŠ, byly z důvodu
koronavirové pandemie pro zbytek školního roku zrušeny.

Přijímací zkoušky na střední školy:
Střední umělecké školy:
Kristýna Verichová – Konzervatoř Pardubice (p.u. Kostka)
Barbora Tomanová SUPŠ Železný Brod (p.u.Janiga)
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B) Zpráva o výsledcích hospodaření r. 2019
Hlavní činnost organizace
1) příjmy - ze státního rozpočtu:
celkem :
15 619 483,- Kč
z toho : na platy
11 462 854,- Kč
OPPP
0,- Kč
pojistné + FKSP + ONIV
4 126 629,- Kč
příjem ze st. rozpočtu na konání soutěže
65 000,- Kč
2) příjmy z rozpočtu zřizovatele:
celkem:
550 000,- Kč
3) příjmy z rozpočtu kulturní komise:
celkem:
0,- Kč
4) školné a ostatní příjmy
celkem:
1 489 773- Kč
z rezervního fondu použito:
0,- Kč
z fondu odměn použito:
0,- Kč
Hospodaření s dotací ze státního rozpočtu: hospodářský výsledek: 0,- Kč
Hospodaření školy celkem:
244 337,09 Kč

Doplňková činnost organizace
jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor a pořádání plesu školy
příjmy celkem:
65 016,- Kč
výdaje celkem:
61 258,48,-Kč
Hospodářský výsledek:
3 757,52 Kč

Výsledky inventarizace za rok 2019
Příkaz k provedení inventury majetku podal ředitel ZUŠ Turnov Mgr. Bohuslav Lédl. Předseda inventární
komise: Šárka Košťálová členové: Hana Marková, Šárka Nezdarová. Inventura byla provedena ke dni
31.12.2019 na základě zákona o účetnictví č.563/91Sb. Skutečné stavy byly zjištěny přepočítáním. Stav
dle inventury odpovídá stavu v účetnictví.

Výsledky kontrol
V roce 2019 prošla škola celkem čtyřmi kontrolami.
Kontrola provedená Krajským úřadem Libereckého kraje, dne 27-28.3.2019
Předmětem kontroly byla: kontrola čerpání finančních prostředků poskytovaných dle ar.161 odst.5
písm.b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
za období roku 2018 a aktuální personalistika.
Výsledek kontroly:
Požadované podklady ke kontrole byly předloženy. ZUŠ postupovala v souladu s platnými předpisy.
Kontrola provedená Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, dne 10.9.2019
Plnění povinností stanovených zákonem č. 25/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhl.č.410/2005 Sb. o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve
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znění pozdějších předpisů a dále plnění povinností stanovených v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek kontroly:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Veřejnoprávní kontrola, dne 19.9.2019
Předmětem kontroly bylo výběrové přezkoušení informací obsažených v průběžné účetní závěrce k
31.12.2018, zhodnocení používaných účetních metod a ocenění majetku, zhodnocení souladu
hospodářských operací s právními předpisy, posouzení vnitřního kontrolního systému a rozpočtového
procesu, kontrola čerpání účelových prostředků a posouzení účelnosti a hospodárnosti nákladů.
Výsledek kontroly:
Nebyly shledány nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.
Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených ZNP, ZOPSZ a
zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena dne 17.10.2019
Výsledek kontroly:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

Mgr. et Bc. Bohuslav Lédl
ředitel ZUŠ Turnov
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