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1. Obecná část 
 

Přesný název školy:  Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. 
Zapsána u Městského soudu: V Praze v rejstříku obecně prospěšných společností, v oddílu 
O, složce číslo 787 
IČO: 248 00 856   

telefon: 731 153 730 
e-mail: zus-harmony@seznam.cz 

webové stránky: www.zus-harmony.cz 
 

Zřizovatel 
Mgr. Magda Marková a Jiří Marek 

Třešňová 575, 25241 Dolní Břežany 
 

Změny zřizovatele 
Během školního roku 2011 nebyly provedeny žádné změny. 

 
Ředitel a statutární zástupci školy 
ředitel: Mgr. Magda Marková               
telefon: 731 153 730                 

e-mail: zus-harmony@seznam.cz  
 
Správní rada:  
Lea Feltová (předsedkyně správní rady)   
Radana Skalická 
Radmila Žabková 

 
Dozorčí rada: 
Jitka Langová 
Zuzana Menšíková 
Petra Dolečková               
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2. Výchovně vzdělávací program 
V ZUŠ Harmony je vyučováno podle Školního vzdělávacího programu základního uměleckého 
vzdělávání s názvem „Škola hrou“. 
 
 
 
3. Stručná charakteristika školy 
Základní umělecká škola Harmony vznikla v únoru 2011 v Dolních Břežanech. 
V naší lokalitě a přilehlém mikroregionu, kam spadají Dolní Břežany, Zvole, Březová, Vrané n. 
Vltavou, Zlatníky - Hodkovice, Ohrobec, Okrouhlo, bylo v minulých letech málo možností pro 
realizaci volného času dětí a mládeže. Do města Prahy je poměrně daleko a mladší žáci bez 
doprovodu rodičů prakticky nemohli navštěvovat zájmové kroužky mimo obec.  Obec Dolní 
Břežany podpořila její vznik a umožnila škole provozovat svou činnost. 
Cílem výuky je úspěšně rozvíjet u žáků schopnosti a dovednosti ve zvoleném oboru, prohlubovat 
jejich zájem o studium s přihlédnutím k individuálním schopnostem, nadání a talentu. ZUŠ 
Harmony je nezisková organizace. Chod školy je zajišťován primárně ze školného, z vlastních 
zdrojů zakladatelů společnosti, dále formou dotací a sponzoringu, přičemž tyto plnění jsou 
minoritní. 

 
Základní umělecká škola Harmony poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech:  

 
• Hudební obor – klavír, klávesy, flétna, klarinet, saxofon, kytara, el. kytara, basová 

kytara, bicí, sólový zpěv,  pěvecký sbor 
• Výtvarný obor – kresba, malba, keramika 
• Taneční obor– taneční přípravka, balet, muzikálové tance 
• Dramatický obor – dramatická tvorba, divadlo. 

 
 

4. Stav školy, vybavení školy a její podmínky: 
 
Budova školy se nachází v areálu bývalého JZD za Obecním úřadem. Budova, která nebyla 
mnoho let využita a jevila mnohačetné morální a fyzické zastarání byla velkou výzvou pro 
vybudování školy. Postupně jsme museli zkulturnit a modernizovat všechny místnosti pro výuku, 
společné prostory a záchody. Za přispění obce a především žákům a učitelům z výtvarného 
oboru se nám podařilo přetvořit toto místo v prostředí, které je žákům i rodičům příjemné nejen 
ve třídách, ale i v prostorách školy. Během roku jsme naráželi na potíže ze zastaralým systémem 
topení a stavu oken, které jsou v nevyhovujícím stavu. Obec, tedy pronajímatel, tento stav 
reflektuje. Na základě schváleného uzemního plánu na výstavbu nového ....ELI projektu (doplnit 
přesný popis).... bude budova školy rekonstruktována, čímž kvalita poskytované péče vzroste.  
 
 
Po roce fungování má škola 9 učeben, kancelář, sborovnu a sál. 6 učeben je hudebního oboru a 3 
výtvarného. Do doby, než proběhne dokončení plánované rekonstrukce ze strany pronajímatele 
využíváme sál ve spodni části budovy pouze v rámci tanečního a dramatického oboru. Po 
rekonstrukci objektu plánujeme sál využívat na rozšíření tanečního a dramatického oboru, dále 
pro koncerty, budoucí souborovou a orchestrální hru. 
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5. Pedagogická základna školy: 
Za první rok provozu školy můžeme být hrdí na pedagogy, kteří ve škole pracují.  
 
Jmenovitě jsou to:  
Oldřich Topolczan – saxofon, flétna, klarinet, Hudba Hradní stráže a policie ČR 
Jiří Kolařík – bicí, Hudba Hradní stráže a policie ČR 
Adéla Šponerová  - hra na klavír a hra na akordeon 
Petra Kotvová –jazzový klavír 
Zuzana Radová – klavír, sborový zpěv, hudební nauka 
Jana Koucká-Bínová – klávesové nástroje, světoznámá operní pěvkyně 
Jan Alán – kytara, housle, baskytara - spolupracuje s Petrem Kolářem, Nightwork, B. 
Basikovou, D. Landou, Support Lesbiens, Dary Rollins, Swings s Ondřejem  Havelkou 
Barbora Priester – kytara, skládá vlastní tvorbu a učinkuje v několika kapelách 
Aida Mujačič – klavír, sólový zpěv, založila v ČR několik projektů na podporu balkánského 
folklóru a hudby 
Hana Šimková – keramika, kresba a malba, vynikající pedagog s vlastním ateliérem 
Kristyna Patková – malířka, loutkářka a lektorka výtvarných kurzů 
Zuzana Bučková – taneční přípravka, balet, muzikálové tance, působila ve Státní opeře na 
Slovensku, vynikající baletka a tanečnice 
Petr Šoch – dramatický obor, výborný divadelník, herectví učil na soukr. škole Grischko ve St. 
Opeře Praha 
 

 
 
 

6. Zaměření školy a její vize 
 
Díky všem pedagogům, nadšení personálu, kteří ve škole pracují, máme velké předpoklady stát 
se školou, kde se žáci budou cítit spokojeně, bezpečně a kde se jim dostane kvalitní a 
kvalifikované péče. 
 
Základní vize pro rok 2012: 
Zacílení na rozvoj etnografiky/folklórní rozvoj 
Pěvecký sbor dospělých 
Pěvecký soubor dětí – a jeho angažovanost nejen pro místní společensko-kulturní akce pořádané 
obcí v místě. Účast souboru na pěveckých soutěžích v České republice a zahraničí. 
Zakoupit hrnčířský kruh. 
Za účasti obce dobudovat taneční sál pro rozšíření tanečních a dramatických oborů. 
Získání dlouhodobého partnera pro poskytování finančního plnění pro kulturně společenské 
akce. 
Získání sponzora pro výtvarný obor. 
Otevření nového oboru – fotografie a její zpracování. 
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7. Údaje o pracovnících školy 
a) personální zabezpečení 

pracovníci k 31.1. 2012 ( v této době jsme nebyly v sítí škol) 

pedagogičtí 13 

nepedagogičtí  1 

celkem 14 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků k 31.1. 2012 

Věk 
do 30 let 31-40 41-50 51-60 nad 60 let 

z toho 

důchodci 

počet 6 5 2 0 0 0 

z toho žen 6 2 1 0 0 0 

průměrný věk pedagogických pracovníků: 34, 92331 

c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle vyhlášky č. 139/ 1997 Sb.  

(odborná a pedagogická způsobilost) k 31.1. 2012 

2x vysokoškolské vzdělání pedagogické 

11 x konzervatoř 

 

8. Údaje o zařízení 

       Počet žáků podle studijních oborů k 31.1.2012 : 

obor stupeň počet žáků 

hudební I. 103 
taneční I. 40 

literárně dramatický I. 5 
výtvarný I. 28 

celkový počet žáků 176 

a) srovnání se školním rokem 2010/2011: nebyli jsme v síti škol 
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b) úspěšnost žáků při přijetí na střední či jinou uměleckou školu – se žádný žák naší základní 

umělecké školy nehlásil na střední uměleckou školu ani na konzervatoř 

 

9. Mimoškolní aktivity  
Žáci ZUŠ Harmony se zatím nemohli zúčastnit žádné soutěže vypsané MŠMT ČR pro ZUŠ, ale 
v následujícím roce již účast plánujeme. 

 
 

10. Další akce školy, projekty, zapojení školy do programů obce 
 ZUŠ Harmony zatím nepořádala během školního roku interní koncerty.  

 
  
Uskutečnily se následující akce: 
27.11. 2011 Vystoupení pěveckého sboru na slavnostním rozsvícení vánočního stromu v Dolních 
Břežanech 
29. 5. 2011 Vystoupení žáků naší školy na Dětském dnu v Dolních Břežanech. 

  
Účast ve výtvarných soutěžích: 
Celé Česko čte dětem – návrh plakátu 
Mezinárodní výtvarná soutěž Českého rozhlasu 2 – Nápady, které změnily svět 
Soutěž Evropské unie – Galileo 
Soutěž Českého zahrádkářského svazu, komise pro práci s dětmi a mládeží – Ovoce na naší 
zahrádce 
 
 
 
11. Plán akcí na rok 2012 
Únor – dny otevřených dveří pro veřejnost 
Duben – koncert učitelů ZUŠ Harmony k 1. výročí vzniku školy 
Duben – koncert hudebního oboru ve kapli ve Zvoli  
Květen – výstava výtvarného oboru 
Červen – záverečné koncerty a představení jednotlivých oborů 
Červen – zápis na školní rok 2012/2013 
 
Příprava na otevření nového oboru v ZUŠ – fotografie a její zpracování.  
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12. Zpráva o hospodaření školy 

 
Zpráva o hospodaření školy za rok 2011   
 

Příjmy  
Celkové příjmy  /výnosy/    992241,32    
z toho: 
1/ školné      656208,-     
2/ Úroky              19,32                      
3/ Poskytnuté dotace od sponzorů     74814,-      
4/ Poskytnutá účelové dotace OÚ D.Břežany 250000,-         
5/ Výnosy z vystoupení      11200,- 
 
Poskytnutá dotace od sponzorů činila v roce 2011 74814,- a byla použita na úhradu nákladů a 
pomůcek pro výtvarný obor v plné výši. 
  
 
Výdaje  
1/ Investiční výdaje celkem     0,- 
2/ Neinvestiční výdaje celkem /náklady/  992981,- 
    a/ náklady na platy pracovníků školy   345443,-     
    b/ ostatní provozní náklady                                647538,- 
         z toho  
         režijní materiál     359209,-     
         ostatní služby (režie)       84263,-    
         nájem       200000,- 
         ostatní náklady (pojištění, bank. poplatky)      4066,- 
  
 
 
 
Hospodářský výsledek       -740,- Kč  
 
 
Ztráta roku 2011 je ve výši 740 Kč.    

 
 

 
 
 
 
vypracovala   
V Dolních Břežanech dne 31. března 2012       
 

 ………………………………………………. 
Mgr. Magda Marková 

 Zakladatelka a ředitelka ZUŠ Harmony, o.p.s. 


