
Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2013/14
Nádražní 326, 277 35 Mšeno      www.zusmseno.cz      e-mail: info@zusmseno.cz 

http://www.zusmseno.cz/


1. Základní údaje o škole:

 

2. Charakteristika školy

 Základní umělecká škola Mšeno, příspěvková organizace je zřízena Městem Mšenem od 2. 1. 1998 na dobu 
neurčitou jako právnická osoba. Organizace poskytuje základy vzdělání v těchto uměleckých oborech: výtvarném a 
hudebním. Organizace organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem 
vyučovacích hodin. ZUŠ Mšeno připravuje také žáky a studenty pro vzdělávání na středních školách uměleckého 
zaměření, popř. pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. / viz. bod 5/

Místa poskytovaného vzdělávání:
- Nádražní 326, 277 35 Mšeno         - Komenského 200, 277 32 Byšice
 - Fügnerova 3524, 276 01 Mělník   - Českolipská 1386, 276 01 Mělník

Zřizovatel:
Město Mšeno, nám. Míru 1, 277 35 Mšeno, okr. Mělník, Středočeský kraj, IČO 237078

3. Přehled oborů ZUŠ Mšeno

Výtvarný obor:  Skupinová výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně. Základní vyučované 
předměty jsou: plošná tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Rozsah vyučovaných 
předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - výtvarný obor, schválených MŠMT ČR pod č. j. 18 455/2002-22 
s platností od 1. 9. 2002 a ŠVP - Školního vzdělávacího programu 2011/2012 s platností od 1. 9. 2011.

Hudební obor: Individuální výuka probíhá v rozsahu 1 vyučovací hodiny (hudební nástroj) + 1 vyučovací 
hodina skupinové výuky (hudební nauky) - RaRH. Vyučovány jsou tyto hudební nástroje: klavír, keyboard, zobcová a 
příčná flétna, housle  a také sólový zpěv. Žákovská kapela – Sedmikrásky – v rozsahu 2 vyučovací hodiny/ týdně ve 
Mšeně.
Rozsah vyučovaných předmětů vychází z učebních plánů pro ZUŠ - hudební obor, schválených MŠMT ČR pod č. j. 
22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005 a ŠVP - Školního vzdělávacího programu 2011/2012 s platností od 1. 9. 
2011.
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4.   Personální obsazení školy

Od 2. září 2013 došlo k pohybu úvazků u pedagogických pracovníků výtvarného i hudebního oboru.  Nově 
posílil HO Jiří Korynta, DiS.(multiinstrumentalista) -výuka fléten a nově viol. Pedagogický sbor zkvalitnil hodnocení 
žáků pomocí procentuálních a bodových kritérií. Výuka uměleckého vzdělávání probíhala ve Mšeně v propůjčených 
prostorách příspěvkových organizací Domova Seniorů, Základní školy a města Mšena až do slavnostního otevření 
hlavní budovy ve Mšeně 25.11. 2013.
  
5. Výsledky vzdělávání žáků

V tomto školním roce navštěvovalo naši školu celkem 400 žáků. Z toho 312žáků výtvarný obor a 82 žáků 
hudební obor.
Absolventi základního studia I. a II. stupně. Naše tři studentky HO úspěšně vykonaly poprvé v historii školy 
talentové zkoušky na tyto konzervatoře: Konzervatoř J. Ježka a Konzervatoř J.Deyla v Praze
Také tři žáci VO úspěšně vykonali talentové zkoušky na tyto střední školy: Vyšší odbornou školu 
uměleckoprůmyslovou a Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, Střední uměleckoprůmyslovou školu a Vyšší 
odbornou školu v Turnově.
Své studium zakončilo absolventskou prací celkem 11 žáků a studentů I. a II. stupně.
Žáci VO získali 16 čestných uznání, tři individuální medaile a dvě medaile za kolekci na 42. ročníku Mezinárodní 
dětské výtvarné výstavě v Lidicích (MDVV)- nejúspěšnější ročník, prezentace ZUŠ Mšeno na Celostátní přehlídce 
VO ZUŠ – Oči dokořán Šternberk a Krajské přehlídce VO ZUŠ – Poděbrady.
Již po čtvrté proběhla Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně (28.7. až 1.8. 2014) – tvůrčí dílny prostorové, grafické a 
fotografické tvorby.

6. Akce školy   Školní rok 2013 / 2014

Zájezdy a exkurze: 2014

12. 10.        Luician Freud a Gottfried Helwein Vídeň

20. 2.       Výchovný koncert Hudby Hradni stráže a Policie ČR Praha

20. 2.          Olbram Zoubek  retrospektiva Praha

22.2.       Sklárna Ajeto Lindava  glasswork Lindava

19. 3.       Petr Nikl výstava Praha

18. 5.       Má Vlast – Pražské jaro    koncert Praha

28. 5.       MDVV Lidice vernisáž Lidice

13. - 15. 6.  Meet czech design vernisáž, sklářské workshopy Novoborsko

20. 6.       Miss úlet módní přehlídka, soutěž Dolní Kounice

Akce školy: 2013 Výstavy, projekty, koncerty

09 Indiáni – výstava v Regionálním muzeu Mělník , Vinobraní Mělník prezentace VO ZUŠ, Pivovar Lobeč – 
prezentace VO

10 Hrdinové  - výukový program Lidice, Průkaz mladého umělce – vyhodnocení grantu a slavnostní vyhlášení 
– radnice Mělník
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11 Nostalgie - výstava VO  ZUŠ Mekuc Mělník, Pohádka – putovní výstava a výchovné koncerty 
Byšice,Mělník a Mšeno, Pamětní deska Holocastu  - slavnostní odhalení ve Mšeně,Schůze baráčníků ve 
Mšeně – koncert, Slavnostní otevření zrekonstruované budovy ZUŠ ve Mšeně – prezentace VO ZUŠ 
Mšeno, Vánoční koncert – obec Kluky

12 Oživlé náměstí Mšeno – Rozsvícení vánočního stromu (Mšeno, Byšice) – Mšenský adventní kalendář - 
radnice Mšeno,Mšenský Betlém – náměstí, Vánoční výstavy- Mělník, Byšice,  Betlém – zámek Liblice, 
Vítání občánků – zámek Liblice, interní večery HO, Vánoční pohádkový koncert – radnice Mšeno, 

Akce školy: 2014 Výstavy, projekty, koncerty

01 Hong-Kong – mezinárodní soutěž, 

03 Kurz tvůrčí fotografie – Mšeno, interní večery HO, 42. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
LIDICE 2014  16 čestných uznání+3 individuální medaile+3 medaile za kolekci 

04 Zvířata v zámeckém parku – výstava RmM, Pocta lidickým dětem – fotografická tvorba v plenéru, 
Pěvecký koncert HO – radnice Mšeno

05 Estratificación – výstava Elišky Podpěrové – Mělník, Zahrada – výstava RmM, Oči dokořán – krajské kolo
VO ZUŠ ČR – Poděbrady, Konkurz talentů VO a HO, Koncert kapely Sedmikrásky – radnice Mšeno, 
Víkendový fotokurz - Úštěk

06         Přehrávky HO, Interní koncerty HO, Sama doma – ČT – prezentace ZUŠ Mšeno, Koncert HO – 
akademie ZŠ Byšice, Výstava a koncert – Byšice, Třešňování – Oživlé náměstí – výstava a instalace 
Mšeno, Pocta lidickým dětem – setkání s lidickými dětmi Maruškou Šupíkovou a Pavlem Horešovským 
– celodenní projekt Mšeno – besedy, pamětní listy, výstava, koncert, slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ, 
předání cen a ocenění Průkaz mladého umělce a čestná uznání MDVV Lidice 2014, předání pamětní skladby 
vzácným hostům

07 IV. Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně - téma: Tajemství lesa ( 28.7. – 1.8. 2014)

08  IV. ročník Folklórního festivalu Mšeno – 16.8. 2014, Indiánské léto – výstava Indiáni - Zelčín
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7. Stavy žáků
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8. Koncepce rozvoje školy 2014/2015
1) Zkvalitňování výuky v ZUŠ Mšeno – granty.
Rozšířená výuka fotografie a grafického designu v hodinách. Účast na výstavách, workshopech, přehlídkách a zájezdy
za uměním v ČR i zahraničí.
Plánované 3 každoroční velké koncerty na radnici ve Mšeně. Pokračování v tradici interních koncertů
 ZUŠ Mšeno - vystupování HO na kulturních akcích města Mšena.
Možnost zorganizování V .Folklorního festivalu Mšeno s podporou Města Mšena a Středočeského kraje (22.8.2015).
- průběžné zvyšování kvalifikace všech vyučujících formou odborných školení v rámci DVPP
Větší působení výtvarného oboru nejen v regionu Kokořínska. Prohlubování spolupráce s MEKUC, Pivovarem 
Lobeč, ZUŠ Mnichovo Hradiště a Kolín, Regionálním muzeem Mělník a galeriemi v ČR.
Navázání spolupráce se zahraničím – partnerství na projektech. Vybudování školní galerie a Galerie města Mšena s 
pravidelnou výstavní činností.

2) Prohlubování spolupráce s veřejností -  rodiče, partneři a sponzoři. -poskytnout žákům a pedagogům inspirující 
prostor pro realizaci svých myšlenek a plánů – zapojení se do projektů. Prohloubení spolupráce se ZŠ Mšeno. 
Vytvoření reprezentativního galerijního prostoru na radnici Mšeno.
- veškeré aktivity školy nyní začínají ve Mšeně či na Kokořínsku
- cesty za uměním do Vídně i Drážďan a galerií v ČR
Prohlubovat kvalitní budování public relations - prezentace školy - WEBové stránky - především jako komunikačního
prostředku nejen s rodičovskou veřejností. Zkvalitnění uměleckého vzdělávání ZUŠ Mšeno – IZUŠ internetový 
program pro učitele.

3) Zkvalitnění Školního vzdělávacího programu ZUŠ Mšeno. 
Od 1. 9. 2010 nabyl účinnosti Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, vydaný MŠMT ČR. 
Vytvořily jsme aktualizaci ŠVP – Školní vzdělávací program a zkvalitnili jsme hodnocení s vyššími nároky na žáky 
v ŠVP 2014 / 2015. Rozšířené studium ve VO.

4) Úprava budovy a areálu školy ve Mšeně.
Dořešit jednotlivé etapy rekonstrukce objektu(izolace, komín do kovárny). Pokračování s výukou uměleckého 
kovářství (velká pomoc pana Martínka) . Zpracování studie – Umělecká zahrada. Upravujeme i areál zahrady – 
budeme řešit další prořezání suchých větví vzrostlých stromů na zahradě a výsadba nových kultivarů. Úprava prostoru
před hlavním vchodem školy.

5) Spolupráce s místními organizacemi:
Budeme prohlubovat i nadále spolupráci se včelaři, Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí , Obcí baráčníků a 
Domovem seniorů – v rámci nejen ergoterapie (dobrovolnická činnost)a prohloubení spolupráce se ZŠ Mšeno.
Podchycení zájmu žáků a budování kreditu školy u rodičů. Realizace dalších aktivit a projektů nejen v regionu 
Kokořínska vyplývající z úspěšného hodnocení IV. Výtvarné prázdninové školy. 
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9.
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10. Obrazová příloha

  
  Slavnostní otevření zrekonstruované budovy ZUŠ ve Mšeně – 25. 11. 2014
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Mšenský adventní kalendář - radnice Mšeno

Výchovný koncert Hradní stráže a Policie ČR 
9



Olbram Zoubek retrospektiva 20. 2 2014 Praha

Sklárna Ajeto Lindava  glasswork 22. 2. 2014 Lindava
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42. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2014
16 čestných uznání+3 individuální medaile+3 medaile za kolekci 
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Petr Nikl výstava 19.3. 2014 Praha

Pěvecký koncert HO – radnice Mšeno 22.4. 2014
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Pocta lidickým dětem – fotografická tvorba v plenéru obce Lidice 24. 4. 2014

Estratificación – výstava Elišky Podpěrové – Mělník 6. 5. 2014
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Oči dokořán – krajské kolo VO ZUŠ ČR – Poděbrady15. 5. 2014
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MDVV Lidice vernisáž 28. 5. 2014 Lidice
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         Meet czech design   vernisáž, sklářské workshopy   13. - 15. 6. 2014 Novoborsko
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Miss úlet módní přehlídka, soutěž 20.6. 2014  Dolní Kounice
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Pocta lidickým dětem – setkání s lidickými dětmi Maruškou Šupíkovou a Pavlem
Horešovským – celodenní projekt Mšeno 24. 6. 2014 

besedy, pamětní listy, výstava, koncert, slavnostní vyřazení absolventů ZUŠ, předání cen a ocenění 
Průkaz mladého umělce a čestná uznání MDVV Lidice 2014, předání pamětní skladby vzácným hostům
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Pocta lidickým dětem – setkání s lidickými dětmi Maruškou Šupíkovou a Pavlem Horešovským 
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IV. Výtvarná prázdninová škola ve Mšeně - téma: Tajemství lesa ( 28.7. – 1.8. 2014)
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Seznámení s výroční zprávou

Jméno podpis

Výtvarný obor

Mgr. Čeněk Hlavatý

MgA. Eliška Jílková

Mgr. Štěpánka Hlavatá

Monika Chmelařová

Hudební obor

PhDr. Josef Šebesta, PhD.

MgA. Pavel Šebesta

Jiří Korynta, DiS.

Karel Horňák

Hospodářka školy

Ing. Petra Machová
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