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1. Charakteristika školy 
 

Základní umělecká škola Sokolov je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je 

Město Sokolov. Předmětem činnosti je základní umělecké vzdělávání poskytované 

v přípravném studiu, základní studium 1. a 2. stupně a studium pro dospělé ve třech 

studijních oborech – hudebním, tanečním a výtvarném – na základě vyhlášky č. 

71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 

Škola má odloučené pracoviště v Březové, Komenského 123. 

 

2.  Výchovně vzdělávací činnost školy 

Základní umělecké vzdělávání v ZUŠ Sokolov probíhalo v oborech: 

• Hudebním (přípravné studium, hra na klavír, hra na strunné, smyčcové, 

dechové, bicí a elektronické klávesové nástroje, sólový a sborový zpěv, hra 

na akordeon, Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, kolektivní 

interpretace) 

• Výtvarném (přípravné studium, výtvarná tvorba, práce s keramikou, 

počítačová grafika) 

• Tanečním (přípravné studium, taneční tvorba a interpretace) 

Soubory a orchestry působící na škole: 

• Pěvecký sbor ZVONEK, dětský pěvecký sbor KOLIBŘÍCI, přípravný 

pěvecký sbor CVRČCI 

• Dechový orchestr ZUŠ Sokolov 

• Taneční orchestr KOLBAND 

• Violoncellový soubor VCELLA 

• Soubor zobcových fléten, houslový soubor 

• Březovský klávesový soubor (odloučené pracoviště Březová) 

• Komorní soubory různých nástrojových skupin 

• Taneční obor – taneční skupiny IMPULS 
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Výuka probíhala v Přípravném studiu, v 1. stupni a v 2. stupni základního studia podle 

ŠVP ZUŠ Sokolov. Žáci se zařazují do přípravného studia na základě hudebních, 

pohybových nebo výtvarných předpokladů. Do základního studia se žáci zařazují na 

základě talentové zkoušky. Přijímací řízení do všech oborů probíhá na konci šk. roku, 

nebo na začátku stávajícího školního roku. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo po covidových opatření opět plně vyučováno prezenční 

formou. Přesto dále platila některá omezení, která znemožnila uskutečnění plánovaných 

veřejných akcí. Nemožnost prezenční výuky ve školním roce 2020/2021 způsobila i mírný 

odliv žáků. 

 

3.  Základní statistické údaje 
 

Počet žáků: 

Hudební obor  422 

Taneční obor    43 

Výtvarný obor  152 

______________________ 

Celkem  617 

 

Počet zaměstnanců: 

 

Pedagogičtí zaměstnanci  32 

Nepedagogičtí zaměstnanci   5 

________________________________ 

Celkem    37 

 

Přepočtený počet pedagogů:  21,5 

 

 

Údaje o pedagogických pracovnících školy 

 

 Jméno Vzdělání Kvalifikace Poznámka 
1.  Bosman Otakar Konzervatoř a VOŠ 

Jaroslava Ježka Praha 

K dálkově studující 

2.  Čillíková Zora AMU K  

3.  Cveková Lucie Konzervatoř K  

4.  Dědková Jana Konzervatoř K  

5.  Dudášová Petra Konzervatoř  K  

6.  Frnka Marek Konzervatoř K  

7.  Havlíček Zdeněk, Bc. Vojenská konzervatoř, 

ZČU 

K  

8.  Honzák Jaroslav, Mgr. Konzervatoř, ZČU K  

9.  Juhásová Ilona, PhDr. Konzervatoř, UK Praha K  
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10.  Kolář Jiří Konzervatoř K  

11.  Kolářová Zuzana Konzervatoř K  

12.  Kontová Natálie Konzervatoř K  

13.  Kovářík Jan Vojenská konzervatoř K  

14.  Krejčí Anna, Bc. A. FUJEP Ústí nad Labem K  

15.  Krejčí Astrid, Mgr. JU České Budějovice K  

16.  Křížková Pavla SPŠk K  

17.  Kubálek Vladimír, Mgr. AMU K  

18.  Soukupová Irena Konzervatoř K  

19.  Midrlová Petra, Mgr. Pedag. fakulta K dálkově studující 

20.  Morávek Vítek, Mgr. JU České Budějovice K  

21.  Myslivcová Gertruda Hudební pedag. škola K  

22.  Procházková Vladislava, Mgr. Konzervatoř, MU Brno K MD 

23.  Nykodýmová Lýdie Konzervatoř K  

24.  Švarcová Dana, Bc. Konzervatoř, UJEP K  

25.  Majer Petr Konzervatoř K  

26.  Plachá Andrea, Mgr. Konzervatoř, UJEP K  

27.  Pšenička Aleš SOŠ N  

28.  Schneider Petr UO K  

29.  Švancar Roman Konzervatoř K  

30.  Tomčík Alexander, Mgr. Institut kultury- Kyjev K  

31.  Uhlíková Jana, Bc. Konzervatoř, UJEP K  

32.  Vondráková Monika Konzervatoř K MD 

 

Počet učeben:    25 

Z toho nevyhovující       1 (učebna tanečního oboru) 
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4. Stav a údržba budov, opravy 
 

Během školního roku byly realizovány běžné opravy budov a jejich vybavení, 

průběžně byly některé učebny vybaveny novým nábytkem výměnou za zastaralý 

(nefunkční). Rovněž byly realizovány opravy hudebních nástrojů, ladění všech pianin 

a klavírů.  

Během hlavních prázdnin byly upraveny prostory bývalého nájemce CK F&K na 

učebnu nově otevíraného Literárně dramatického oboru. Učebna byla vybavena 

novým nábytkem. Úprava prostor a vybavení učebny byly financovány z prostředků 

školy. 

 

5. Prezentace školy – veřejná vystoupení a soutěže 
 

Hudební obor:  

Pořádání veřejných akcí bylo v důsledku některých platných opatření omezeno, proto 

se do konce roku 2021 uskutečnily pouze akce interního charakteru. V roce 2022 

bylo už možné uspořádat prakticky všechny plánované veřejné koncerty a 

vystoupení. 

 

Výtvarný obor:  

Výtvarný obor se dál podílel na výzdobě nové městské knihovny. Práce žáků byly 

vystavovány hlavně v prostorách školy v Sokolově. Ve spolupráci s Městem Březová 

uskutečnil výstavu prací žáků v Městské knihovně a v nově zrekonstruované kapli 

v Březové. 

 

Taneční obor:  

Některé plánované akce a vystoupení žáků tanečního oboru nebyly uskutečněny. Na 

jaře v roce 2022 se žákyně taneční skupiny IMPULS úspěšně prezentovaly na 

Mezinárodním tanečním festivalu v Praze a Brně a získali od pořadatelů grant a 

možnost účastnit se Mezinárodního festivalu na výletní lodi ve Středozemním moři na 

podzim v roce 2022. 

 

Přehled hlavních akcí ZUŠ Sokolov ve školním roce 2021/2022 

 

Září 2021 • Šablony II – projektový den mimo školu – výtvarný 

obor 

• Šablony II – seminář hudebního oboru – audio SW 

CUBASE 

• Koncert pěveckých sborů školy – sál školy 

Říjen 2021 • Vystoupení žáků hudebního oboru v Krajském muzeu 

v Sokolově 

• Tvoření s rodiči – výtvarný obor – Šablony II 

• Koncert žáků školy – sál školy 

Listopad 2021 • Spoluúčast pěveckého sboru KOLIBŘÍCI na koncertě 

Václava Neckáře – Městské divadlo Sokolov 
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• Šablony II – komunitní setkání se seniory v DPS 

Vítězná Sokolov 

• Vystoupení pro seniory CHZ Synthomer Sokolov 

• FESTKAP – organizace regionálního festivalu kapel 

ZUŠ Karlovarského kraje – Alfa Club Sokolov 

• Vernisáž výstavy vánočních stromů v MDK Sokolov 

• Koncert žáků školy – sál školy 

• Účast žáků školy na veřejné zkoušce České 

filharmonie v Praze 

Prosinec 2021 • Vernisáž obrazů žáků výtvarného oboru v 

Městské knihovně v Březové 

• Koncert žáků přípravného studia hudebního oboru – 

sál školy 

• Vánoční koncert žáků školy – sál školy 

Leden 2022 • Školní kolo soutěže hudebního oboru ZUŠ – sál školy 

Únor 2022 • Krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek – účast 

žáků pěveckého oddělení 

• Okresní kola soutěží ZUŠ – účast žáků hudebního 

oboru (komorní a sólový zpěv, dechové a bicí 

nástroje) 

• Koncert žáků školy – sál školy 

Březen 2022 • Organizace a účast žáků hudebního oboru v okresních 

a krajských kolech soutěží ZUŠ 

• Účast tanečního oboru na Mezinárodním festivalu 

Best World Dance Group v Brně – postup do 

finálového kola v Praze 

• Karlovarský skřivánek, celostátní kolo – účast žáků 

pěveckého oddělení 

• Koncert žáků školy – sál školy 

• Výstava prací žáků výtvarného oboru „Stromy a lesy 

kolem nás“ – kaple v Březové 

Duben 2022 • Organizace a účast žáků hudebního oboru v krajském 

kole soutěže ZUŠ – Alfa Club Sokolov 

• Výtvarná dílna – sokolovský zámek, účast žáků a 

učitelů výtvarného oboru 

• Vystoupení pro seniory CHZ Synthomer Sokolov 

• Akademie tanečního oboru – Velký sál MDK Sokolov 

• Krajské kolo přehlídky pěveckých sborů Loket – účast 

pěveckého sboru KOLIBŘÍCI 

• ústřední kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním 

zpěvu Turnov – účast Komorního tria 

Květen 2022 • Účast tanečního oboru na Mezinárodním festivalu 

Best World Dance Group v Praze 
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• Koncert ke Dni matek s partnerskou školou 

Kreismusikschule Tirschenreuth – Tirschenreuth 

• Koncert ke Dni matek s partnerskou školou 

Kreismusikschule Tirschenreuth – sál ZUŠ Sokolov 

• Účast žáků v ústředních kolech soutěže ZUŠ ve hře na 

dechové a bicí nástroje Praha, Holice 

• Vystoupení žáků hudebního oboru pro DPS „Čtyřka“ 

• Koncert žáků přípravného studia hudebního oboru – 

sál školy 

• Společný koncert žáků školy a partnerské školy KMS 

Tirschenreut „Musik verbindet“ ve Waldsassenu 

• Celostátní přehlídka pěveckých sborů v Uničově – 

účast pěveckého sboru KOLIBŘÍCI 

• Vernisáž keramických reliéfů vytvořených žáky 

výtvarného oboru školy pro Městskou knihovnu v 

Sokolově 

Červen 2022 • Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru – sál 

školy 

• Koncert absolventů a úspěšných žáků školy – sál 

školy 

• Představení všech oborů ZUŠ na Starém náměstí 

v Sokolově v rámci akce „Hudba z oken“ 

• Vystoupení violoncellového souboru VCELLA pro 

Dárce krve v Zimní zahradě sokolovského zámku 

• Vystoupení žáků hudebního oboru na Slavnostním 

ocenění úspěšných žáků – MěÚ Sokolov 

• Účast pěveckého sboru KOLIBŘÍCI na Celostátní 

přehlídce pěveckých sborů „Světlo za Lidice 2022“ - 

Lidice 

• Koncert pěveckých sborů školy – klášterní kostel sv. 

Ant. z Padovy Sokolov 

• Společný koncert violoncellových tříd ZUŠ Sokolov 

a ZUŠ J. Cimrmana Františkovy Lázně – klášterní 

kostel sv. Ant. z Padovy Sokolov 

 

Výsledky soutěží ve školním roce 2021/2022 

 

                                                    Soutěže MŠMT 

Okresní kola 

Nela Svobodová Sólový zpěv 1. místo s postupem do krajského kola 

Aneta Romančáková Sólový zpěv 1. místo s postupem do krajského kola 

Karolína Žejdlová Sólový zpěv 1. místo s postupem do krajského kola – absolutní vítěz 

Kristina Tauerová Sólový zpěv 1. místo s postupem do krajského kola 

Lucie Appeltauerová Sólový zpěv 1. místo s postupem do krajského kola 

Emily Kontová Sólový zpěv 2. místo 
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Komorní trio – Lucie 

Appeltauerová, Emily 

Kontová, Karolína Žejdlová 

Komorní zpěv 1. místo s postupem do krajského kola 

Lucie Vorlíčková Hra na trubku 1. místo s postupem do krajského kola 

Martin Březina Hra na trubku 1. místo s postupem do krajského kola 

Štěpán Havlena Hra na trombon 1. místo s postupem do krajského kola 

Marek Florián Hra na trombon 1. místo s postupem do krajského kola 

Matěj Bořík Hra na tubu 1. místo s postupem do krajského kola 

Matěj Boštík Hra na bicí 

nástroje 

1. místo s postupem do krajského kola 

Kryštof Kolář Hra na bicí 

nástroje 

1. místo s postupem do krajského kola – absolutní vítěz 

Karolína Husáková Hra na příčnou 

flétnu 

1. místo s postupem do krajského kola 

Jiří Novotný Hra na 

zobcovou flétnu 

1. místo s postupem do krajského kola 

David Michalík Hra na klarinet 2. místo 

   

Krajská kola 

Nela Svobodová Sólový zpěv 1. místo  

Aneta Romančáková Sólový zpěv 1. místo 

Karolína Žejdlová Sólový zpěv 1. místo 

Kristina Tauerová Sólový zpěv 1. místo 

Lucie Appeltauerová Sólový zpěv 1. místo 

Komorní trio Komorní zpěv 1. místo s postupem do Ústředního kola 

Lucie Vorlíčková Hra na trubku 2. místo 

Martin Březina Hra na trubku 2. místo 

Marek Florián Hra na trombon 2. místo 

Matěj Bořík Hra na tubu 1. místo s postupem do Ústředního kola 

Karolína Husáková Hra na příčnou 

flétnu 

3. místo 

Jiří Novotný Hra na 

zobcovou flétnu 

2. místo 

Matěj Boštík Hra na bicí 

nástroje 

1. místo 

Kryštof Kolář Hra na bicí 

nástroje 

1. místo s postupem do Ústředního kola 

Violoncellový soubor 

VCELLA 

Hra smyčcových 

souborů a 

orchestrů 

1. místo 
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Ústřední kola 

Matěj Bořík Hra na tubu 1. místo 

Kryštof Kolář Hra na bicí 

nástroje 

3. místo 

Komorní trio Komorní zpěv Čestné uznání 

Ostatní soutěže 

Krajské kolo v sólovém 

zpěvu „Karlovarský 

skřivánek 

Karolína Žejdlová 

Kristina Tauerová 

1. místo s postupem  

2. místo s postupem 

 

Projekt Karlovarského kraje 

a EKO-KOM – výtvarná 

soutěž „Hrajeme si 

s odpady: 

Společná práce žáků 

výtvarného oboru „Myší 

život“ 

1. místo 

Celostátní soutěž 

smyčcových nástrojů „O 

cenu společnosti Akord 

Kvint“ – Františkovy Lázně 

Jan Šiška 2. místo 

Taneční soutěž „Best World 

Dance Group“ Brno, Praha 

Taneční skupina IMPULS I. 

– mažoretky 

Taneční skupina INPULS I. 

– scénický tanec 

Taneční skupina IMPILS II 

– mažoretky 

1. místo 

 

1. místo 

 

1. místo 

 

Krajská postupová přehlídka 

pěveckých sborů Loket 

Pěvecký sbor KOLIBŘÍCI 1. místo s nominací do 

celostátního kola 

 

 

 

 

6. Dotace EU – Šablony II 

 

          1. 8. 2019 získala škola dotaci z OP VVV v rámci výzvy ŠABLONY II na projekt    

          Využití Šablon II k dalšímu vzdělávání v ZUŠ Sokolov, č. projektu 

 CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012453 ve výši 1 269 479,- Kč. 

Ukončení projektu bylo prodlouženo do 31. 1. 2022 

Dne 25. 5. 2022 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu s registračním 

číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012453 (dále jen „ZZoR“). 

V průběhu realizace projektu byly naplněny výstupy jednotek zvolených aktivit 

odpovídající 100 % poskytnuté částky dotace. 
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7. Mezinárodní spolupráce a propagace školy 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje s Kreismusikschule Tirschenreuth (SRN). Po 

ukončení protikovidových opatření obě školy na spolupráci navázaly. 

Škola vlastní webové stránky www.zussokolov.cz, které jsou pravidelně 

aktualizovány.  

Informace o činnosti jsou zveřejňovány na facebookovém profilu 

https://www.facebook.com/zus.sokolov. 

Videa z akcí školy jsou umístěna na stránkách www.youtube.com/zussokolov 

Foto z akcí školy jsou zveřejňována na stránkách https://zussokolov.rajce.idnes.cz/ 

Příspěvky školy jsou zveřejňovány na stránkách města www.sokolov.cz , v regionálním 

deníku a dalších tištěných a digitálních médiích. 

 

 

8. Inspekce ČŠI 

 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekce ČŠI 

 

9. Zhodnocení školního roku 

V důsledku protikovidových opatření v minulém školním roce mírně klesl počet žáků.  Úbytek 

žáků byl zaznamenán především v kolektivní výuce (výtvarný a taneční obor). Postupně, kdy 

se výuka stabilizovala, docházelo ke zvýšenému zájmu o studium. Na začátku šk. roku 

2022/2023 bylo zaregistrováno celkem 634 žáků.  

Žáci úspěšně reprezentovali školu i město na různých typech soutěžích, jejich veřejná 

vystoupení byla vždy velmi kladně hodnocena. Škola organizovala okresní a krajská kola 

soutěží ZUŠ. Dařila se spolupráce s různými organizacemi v Sokolově i v regionu. 

Ve školním roce 2021/2022 byly pro výuku zakoupeny nové hudební nástroje, nové výukové 

SW, PC a opotřebovaný drobný dlouhodobý majetek byl nahrazen novým. 

 Spolupráce se zřizovatelem školy byla na dobré úrovni.  

 

 Absolventi školy ve šk. roce 2021/2022 

 

    1. stupeň 2. stupeň 

 

Hudební obor  29  4 

Výtvarný obor    5  1 

Taneční obor    5  1 

Celkem   39  6 

 

Počet žáků přijatých na středních školy s uměleckým zaměřením  

 

Konzervatoř Plzeň – 1 žák  

SUPŠ Zámeček Plzeň - 3 žáci 

SUPŠ keramická a sklářská Karlovy Vary – 4 žáci 
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Výroční zpráva byla předložena a schválena Pedagogickou radou dne 7. září 2022 

 

 

 

        Roman Švancar 

        ředitel školy 
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