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1. Základní údaje o škole 

 

 
Název školy, sídlo:   Základní umělecká škola Gustava Waltera Bílina 

                                  Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina 

 

Právní forma:            příspěvková organizace 

IČO:                          63788047 

IZO:                          102 477 035 

 

Zřizovatel školy:       Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 31 

 

Jméno ředitele:         Jiří Kopa 

 

Kontakt:                    tel/fax:   417 823 095    e-mail:  zus@zus-bilina.cz 

                                  ředitel:   417 820 165    e-mail:  reditel@zus-bilina.cz 

 

web školy:                 www.zus-bilina.cz  

ID datové schránky:  jpamuwm 

 

Datum zřízení:                  1.9.1929 

 

Datum zařazení do sítě:    1.9.1996 

 

Poslední aktualizace v rejstříku škol:   účinnost od 20.06.2019       

  

 

Kapacita:  260 žáků 

 

Školská rada není zřízena. Škola je členem Asociace ZUŠ ČR a Umělecké rady ZUŠ ČR, spolku. 

 

 

                                             2. Přehled vyučovaných oborů                              
  

 

Škola poskytuje vzdělávání v tanečním, výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním oboru 

(hra na klavír, klávesy, kytaru, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, hoboj, zpěv sólový  

a sborový, žesťové nástroje, bicí nástroje) v přípravném, základním studiu a studiu pro dospělé. 

Výuka LDO ve školním roce 2019/2020 z důvodu nezájmu neprobíhala.   

 

     Žáků celkem: 194 v přípravném a základním studiu       

                                  

 

Přípravné a 

základní studium 

HO – individ.,     

          skupinová 

HO – kolektivní TO VO 

Počet žáků 125 6 34 29 

 

Studium pro 

dospělé 

HO – individ.,     

          skupinová 

HO – kolektivní TO VO 

Počet žáků 1 0  0 2 

mailto:zusbilina@quick.cz
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Roční úplata za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

 

 

Hudební obor Částka za rok v Kč 

PHV 1100,- 

Základní studium 1. a 2. stupně - individuální 2200,- 

Základní studium 1. a 2. stupně - skupinové 1700,- 

Sborový zpěv 800,- 

Studium pro dospělé - individuální 4000,- 

Studium pro dospělé - skupinové 3000,- 

Taneční obor  

PTV 1300,- 

Základní studium 1. a 2. stupně 1900,- 

Studium pro dospělé 3000,- 

Výtvarný obor  

PVV 1600,- 

Základní studium 1. a 2. stupně 1600,- 

Studium pro dospělé 2000,- 

Literárně-dramatický obor  

Základní studium 1000,- 

 
Úplatu za vzdělávání ve studijním zaměření Sborový zpěv hradí žák pouze tehdy, není-li současně vzděláván v jiném 

studijním oboru. 





3. Přehled pracovníků školy 
 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 
 

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

V pracovním poměru ( interní prac. )   13 7,0 

Dohoda o prac. činnosti ( externí prac. )     0 0,0 
 

Bez odborné kvalifikace pracovali tři interní pracovníci. Z nich dva po ukončení studia získají 

odbornou kvalifikaci dle §10 Zákona č. 563/2004 Sb. V jednom případě uznán předpoklad odborné 

kvalifikace dle §10 odst. (2) výše uvedeného Zákona.  

  

 

Věková skladba: do 35 let: 1           36 – 45 let: 5        46 – 55 let: 3         56 -: 4         důchodci: 0 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

V pracovním poměru 2 1,9 

(z toho: 1,0 ekonomka    

              0,9 uklízečka) 
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4. Údaje o přijímacím řízení 

 
Ke studiu jsou přijímáni žáci v souladu s vyhl. č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

Do přípravného studia jsou přijímány děti, které prokáží předpoklady ke vzdělávání, do základního 

studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání 

talentové zkoušky. Její obsah je stanoven adekvátně věku uchazečů. Každý z oborů má 

vypracované vlastní požadavky a výsledek zkoušky je zachycen v protokolech o přijímání žáků. 

Zápisy spojené s talentovými zkouškami se konaly v měsíci květnu, doplňující přijímací řízení 

probíhalo v měsíci září. Ve výjimečných případech byli uchazeči přijímáni v průběhu školního 

roku. 

 

Nově přijatí žáci ve školním roce 2019/2020 

 
Počet žáků skutečně nastoupivších není totožný s počtem žáků přijatých. I přes úspěšné výsledky přijímacího řízení 

někteří nenastoupili.    

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

 

Hodnocení žáků základního studia I. a II. stupně a SPD 

Neklasifikovaní žáci -  důvodem k neklasifikování bylo nesplnění povinné zkoušky. 
 

Absolventi za školní rok 2019/2020 
 

1.stupeň:                      hudební obor:             8                                                                                             

                                  taneční obor:              2 

                                     výtvarný obor:           0                     

                                       

2.stupeň:                      hudební obor:             2 

                                     výtvarný obor:            2 

                                           

Celkem ve školním roce 2019/2020:            14 absolventů          

                                                                     

  

Dle přehledů z měsíce září školního roku 2019/2020 trvá v základním studiu nejvyšší zájem  

o studijní zaměření hra na kytaru (35 žáků) a klavír (27). Hru na klávesy navštěvovalo 17 žáků,  

hru na dechové nástroje celkem 17 žáků. Sólovému zpěvu se věnovalo 12 žáků, sborovému zpěvu  

5 žáků. Hře na bicí se učilo 7 žáků.     

Obor: Hudební Taneční Výtvarný Literárně-

dramatický 

Počet žáků 

přihlášených 

24 9 11 1 

Počet žáků přijatých 24 9 11 0 

Stupeň hodnocení 

S vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

146 148 21 10 0 0 3 0 
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Umístění žáků v soutěžích vyhlášených MŠMT ČR pro základní umělecké školy:   

  
Hra na klavír: 

 

Okresní kolo:  1x kategorie I.             2. místo 

                                 

  

Hra na kytaru:     

 

Okresní kolo:  1x kategorie II.            3. místo 

  

Priority ve vzdělávacím procesu zůstávají neměnné: 

   

-  posilovat image školy kvalitními výsledky vzdělávání žáků, jejich uměleckou prezentací na   

   veřejnosti (umístění v soutěžích, úspěšnost žáků při přijímacích řízeních na střední školy  

   uměleckého zaměření) 

-  usilovat o zvýšení počtu žáků hudebního oboru, kteří se učí hře na nástroje v současné době   

   méně vyhledávané - např. žesťové nástroje 

-  být připraveni reagovat na případnou poptávku po dalších studijních zaměřeních   

-  dovést více žáků k absolutoriu 1. a 2. stupně 

- zapojení školy do projektů (aktuálně „Šablony II.“) 

 

                
 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
 
 

Tato oblast je zpracována interní směrnicí, základní body jsou zakotveny také ve školním řádu. Forma 

individuální výuky, která na škole převažuje, vytváří vhodné prostředí k působení učitele na žáka 

nejen příkladem, ale také k možnosti vedení dialogu a přiblížení se žákovu světu a případným 

problémům, které by ho mohly v této oblasti trápit. 

Kolektivní výuka rozvíjí úctu k práci druhého, toleranci, schopnost hodnotit výsledky práce druhého. 

Tedy vše, co je nezbytné pro osobnostní rozvoj žáka. Ve sledovaném roce jsme nezachytili žádný 

rizikový jev. 

                         
           

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

                        

Počet účastníků vzdělávacích akcí dle vyhl. č. 317/2005 Sb. - prohlubování odborné kvalifikace:  

Celkem: 5 (tj. 39%). Jednalo se o jednodenní semináře v celkovém počtu 8. Jeden pracovník 

prohluboval své znalosti v Metodickém centru JAMU účastí ve čtyřsemestrálním kurzu „Aplikace 

nových studijních materiálů a pomůcek ve výuce klavíru“ (2019/2020 - 2020/2021). Studium ke 

splnění kvalifikačních předpokladů naplňují 2 pracovníci.  

Učitelům je umožněno vzdělávání formou samostudia, které čerpají ve dnech vedlejších prázdnin 

na základě individuálních plánů a ročního rozpisu ředitele školy. 
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8. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

 

 

K přednostní formě prezentace výsledků práce školy patří koncerty, vystoupení, výstavy, účast při 

soutěžích a přehlídkách. 

 

Školní rok 2019/2020 byl rokem slavnostním. Všechny akce měly být ve znamení 90. výročí 

založení české hudební školy v Bílině. V říjnu se uskutečnila výstava prací žáků výtvarného oboru 

ZUŠ Dubí, Teplice, Duchcov a Bílina ve výstavní síni U kostela. Stejný charakter, tedy společnou 

oslavu výročí, měl i koncert uskutečněný v témže měsíci v bílinském městském divadle. Svými 

vystoupeními nám přijeli pogratulovat žáci ZUŠ Krupka, Teplice, Dubí, Duchcov. Samozřejmě 

nechyběla účast naší školy. Bohužel, plány na jarní slavnostní koncert nám změnila epidemie 

koronaviru Covid-19. Zavření ZUŠ od března do května bylo zásadní a ovlivnilo celé druhé 

pololetí. 

 

V podzimních měsících jsme realizovali tradiční akce, jimiž jsou koncerty k výročí vzniku ČSR  

a ke Dni boje za svobodu a demokracii. Čas předvánoční je pravidelně příležitostí k četným 

vystoupením dívčího souboru Komořinka. Dívky se představily v Mirošovicích, Kladrubech  

u Teplic, v Teplicích, Lukově - Štěpánově a samozřejmě v Bílině. V rámci účasti v projektu 

„Šablony II.“ jsme uskutečnili komunitní setkání se seniory na téma tradic vánoc. Další a před 

uzavřením školy poslední uskutečněné setkání věnované světu elektronických klávesových nástrojů 

proběhlo v měsíci únoru.  

 

Epidemie zásadně změnila všechny plány školy, její běžné aktivity a ovlivnila také výsledky 

červnového zápisu pro nový školní rok. Tyto avizovaly mnohem nižší zájem veřejnosti o studium. 

 

Forma distanční výuky ukázala potřebu modernizace ICT technologií ve škole. Část finančních 

prostředků určených na obnovu vybavení a zařízení školy budeme v dalším období investovat do 

této oblasti.   

  

K pravidelným aktivitám patří: 
koncerty žáků, koncerty učitelů a žáků – pro veřejnost, konané v sále školy a některých zapůjčených 

nebo pronajatých prostorech 

účinkování na akcích pořádaných jinými subjekty - Čechy, Německo 

třídní koncerty – především pro rodiče žáků 

seznamovací hudební a taneční setkání pro děti z MŠ, žáky ZŠ - konané převážně v sále školy 

účast v celostátních soutěžích ZUŠ 

  

Stálé soubory reprezentující školu: 

Komorní pěvecký sbor Komořinka (klasika i pop), Pěvecký sbor ZUŠ, instrumentální soubor Billi 

Band a Příležitostné sdružení bicistů. 

 

Taneční obor se veřejnosti prezentuje samostatnými vystoupeními zpravidla dvakrát ročně  

v Městském divadle v Bílině. V tomto školním roce zvládl připravit pouze vánoční představení. 

 

Výtvarný obor vystavuje pravidelně práce žáků v prostorách školy, zúčastňuje se výtvarných 

soutěží, připravuje podklady pro pozvánky a další propagaci školy.   

 

Kompletní přehled akcí a koncertů je přílohou výroční zprávy. 

   

Škola využívá ke své propagaci především Bílinský zpravodaj. Dokumentace nejdůležitějších 

školních akcí a informace pro veřejnost jsou dostupné na školním webu. Svůj kanál má škola i na 
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You Tube. K zapůjčení a prohlédnutí v prostorách školy je každý rok připraven svázaný sborník 

obsahující: výroční zprávu, programy koncertů a pozvánky, diplomy a ocenění, články a fotografie 

mapující život školy. Většina koncertů je dokumentována obrazově i zvukově.  

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, další kontroly 
 

 

Inspekce ČŠI se v tomto školním roce neuskutečnila. Odbor interního auditu Městského úřadu 

v Bílině provedl v červenci 2020 veřejnosprávní kontrolu s předmětem: kontrola plnění povinností 

vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v roce 2019, prověření účinnosti vnitřního kontrolního 

systému. Porušení zákona nebylo shledáno.   

  

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Údaje o hospodaření školy - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, stavy fondů k 30.6.2020, výkaz  

o schválení účetní závěrky 2019 jsou přílohou. 

        

Datum zpracování: 09.10.2020                              Projednání na pedagogické radě: 13.10.2020 

 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Jiří Kopa 

                                                                                                                  ředitel školy 
 

 

 

 

Příloha: Přehled koncertů, vystoupení v roce 2019/2020 
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Koncerty, vystoupení, soutěže, akce školy ve školním roce 2019/2020 

zdroj: web školy 
 

23.06. 

úterý 

Absolventský koncert. Výstavní síň U kostela od 17.30 hodin. 

11.05. 

pondělí 
Obnovení výuky. 

11.03. 

středa 
Na základě mimořádného opatření MZ ČR (koronavirus - COVID 19) je zrušena 

výuka ve školách. Nadále se vyučuje distančně. 

27.02. 

čtvrtek 

Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír. Sál ZUŠ Teplice 

25.02. 

úterý 

Koncert žáků klávesové třídy řed. Jiřího Kopy. Sál školy od 17.00 hodin. 

21.02. 

pátek 

Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru. Sál ZUŠ Teplice 

18.02. 

úterý 

Koncert žáků kytarové třídy uč. Františka Jiroše. Sál školy od 16.00 hodin. 

10.02. 

pondělí 

Proměna klávesových hudebních nástrojů. Komunitní setkání pro žáky, jejich 

rodiče i širokou veřejnost nejen o vývoji elektronických klávesových nástrojů za 

poslední desítky let. Přednášejícím hostem je Mgr. Zdeněk Kohout. Sál školy od 17.00 

hodin.  

06.02. 

čtvrtek 

Koncert dechové třídy uč. Zbyňka Prokopa. Sál školy od 17.00 hodin. 

04.02. 

úterý 

Koncert žákyň pěvecké třídy uč. Veroniky Duchoslavové a pěveckého sboru. Sál 

školy od 17.30 hodin. 

30.01. 

čtvrtek 

Koncert žáků kytarové třídy uč. Adama Šmejkala „Po kapkách 2020“. Sál školy 

od 17.30 hodin. 

15.01. 

středa 

Koncert žáků kytarové třídy uč. Tomáše Ernsta. Sál školy od 18.00 hodin. 

18.12. 

středa 

Adventní setkání s hudbou a vyprávěním o Adventu a Vánocích. OÚ 

v Lukově-Štěpánově od 18.00 hodin. 

17.12. 

úterý 

Koncert žáků klavírní a klávesové třídy uč. Elišky Šimkové. Sál školy od 17.00 

hodin. 

17.12. 

úterý 

Adventní setkání s hudbou a vyprávěním o Adventu a Vánocích. Klub důchodců 

DsPS 2 od 14.30 hodin. 

16.12. 

pondělí 

Koncert žáků klavírních tříd uč. Nicole Lovásové a Jiřího Bidrmana. Sál školy od 

17.00 hodin. 

16.12. 

pondělí 

Adventní koncert pro seniory. Klub důchodců Aléská od 14.30 hodin. 

14.12. 

sobota 

Vánoční trhy v Teplicích. Na Zámeckém náměstí vystoupí Komořinka od 13.30 

hodin. 

12.12. 

čtvrtek 

Zimní pohádky. Koncert tanečního oboru. Městské divadlo v Bílině od 17.00 hodin. 
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12.12. 

čtvrtek 

Vánoce s Arkádií. V šanovské Mušli účinkuje Komořinka v čase 16.45 – 17.15 

hodin. 

11.12. 

středa 

Adventní setkání s hudbou a vyprávěním o Adventu a Vánocích. Dům 

s pečovatelskou službou v Bílině od 14.00 hodin. 

10.12. 

úterý 

Koncert žáků třídy bicích nástrojů. Sál školy od 17.00 hodin. 

08.12. 

neděle 

Adventní koncert ZUŠ G. Waltera v bílinském kostele sv. Petra a Pavla. Pořádá 

KC Bílina od 16.00 hodin. 

30.11. 

sobota 

Rozsvícení vánočního stromu v Kladrubech. Účinkuje Komořinka od 16.30 hodin. 

27.11. 

středa 

Advent v kostele v Mirošovicích. Vystoupí Komořinka od 17.00 hodin. 

14.11. 

čtvrtek 

Odhalení pamětní desky k 30. výročí “Sametové revoluce” v Hrobčicích. Účinkuje 

Pěvecký sbor ZUŠ G. Waltera od 16.00 hodin. 

13.11. 

středa 

Koncert učitelů a žáků ke Dni boje za svobodu a demokracii. Sál školy od 17.30 

hodin. 

22.10. 

úterý 

Koncert ke Dni vzniku samostatné ČSR. Pořádáme ve spolupráci se společností 

Omnium z.s. Kostel Zvěstování Panně Marii v Bílině – Újezd od 17.00 hodin. 

19.10. 

sobota 

Slavnostní koncert k 90. výročí založení české hudební školy v Bílině. Společný 

koncert hudebního a tanečního oboru ZUŠ Bílina, Teplice, Krupka, Dubí a Duchcov. 

Městské divadlo v Bílině od 17.00 hodin. 

06.10. 

neděle 

12. Podzimní setkání rodáků a přátel Hrobčicka. Od 15.00 hodin vystoupí 

v mrzlickém kostele školní pěvecký sbor. 

02.10. 

středa 

Výstava prací žáků výtvarného oboru. Společná výstava ZUŠ Teplice, Dubí, 

Duchcov a Bílina se koná v rámci oslav 90. výročí založení české hudební školy v 

Bílině. Vernisáž ve výstavní síni U kostela dne 2.10.2019 od 17.00 hodin. Výstava 

potrvá do 3.11.2019. 

24.09. 

úterý 

Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha. V doprovodném programu účinkují žáci 

a učitelé školy. Mírové náměstí v Bílině v čase 15.00 – 17.00 hodin. 

23.09. 

pondělí 

Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha. V doprovodném programu účinkují žáci 

a učitelé školy. Mírové náměstí v Bílině v čase 15.00 – 17.00 hodin. 

19.09. 

čtvrtek 

Děti dětem. Koncert pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ Aléská. Aula školy od 10.00 hodin. 

18.09. 

středa 

Děti dětem. Koncerty pro žáky z 1. a 2. tříd ZŠ Za Chlumem a Lidická. Sál školy od 

9.00, 10.00 a 11.00 hodin. 

16.09. 

pondělí  - 

-   18.09. 

středa 

Podzimní zápis, druhé kolo se koná v uvedených dnech v čase 15.00 – 18.00 hodin. 

07.09. 

sobota 

Bílinské slavnosti aneb Den horníků, pořadatel KC Bílina pozval bubenickou třídu, 

aby vedla průvod z Mírového náměstí na Kyselku. Začátek 12.30 hodin. 

 


