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Motto: Hudba jako dar 

2. 



Slovo na úvod: 

Letošní školní rok přinesl mnoho nových příležitostí a výzev. Jak pro žáky, tak pro nás 

pedagogy a v neposlední řadě pro rodiče. 

Na podzim jsme byli osloveni Diecézní charitou o vytvoření hudebního programu 

k vernisáži a pro oddělení následné péče v nemocnici v Českých Budějovicích. Byla to 

obohacující zkušenost. 

Navázali jsme také spolupráci se studijním centrem zámku v Českém Krumlově, kde se ve 

Sloupovém sále konal koncert s renesanční tématikou a kde proběhly letní Mistrovské 

hudební kurzy. Děkujeme tímto panu Ladislavu Vokatému za vstřícnost. 

Naši žáci se rovněž připravovali na různé nástrojové soutěže, avšak koronavirová krize 

způsobila, že jsme „stihli“ jen okresní kolo soutěže zuš. Následující čas se stal příležitostí 

k využití různých digitálních technologií, čehož jsme se také chopili a zhruba 3 měsíce jsme 

byli s žáky i rodiči v kontaktu na dálku.  

Tímto děkuji všem zúčastněným – rodičům za trpělivost, dětem za vytrvalost a kolegům za 

ochotu pouštět se do nových věcí. 

A těším se na další společnou práci tváří v tvář. 

 

 

 

Mgr. Michaela Kadlecová,   

ředitelka SZUŠ Natanael 

 

 

 

 

 

 



Z našich koncertů… 

Anna Fistrová zahajuje vernisáž 

výstavy hendikepovaných umělců 

v křížové chodbě kláštera na 

Piaristickém náměstí v Českých 

Budějovicích v říjnu 2019. 

 

 

 

 

 

 

Marie Kohoutová, Jana 

Petrášková a Adéla 

Kadlecová hrají  

a zpívají 31. 10. 2019 

v nemocnici v Českých 

Budějovicích.  

 

 

 

Letošní školní rok, přesněji jeho 1. pololetí jsme věnovali hudbě renesanční. Abychom se 

snáz přenesli do doby 16. století, náležitě jsme se i oblékli.  

 

 

 

 

 

 



Koncerty Renesanční Vánoce proběhly v Českém Heršláku (1. 12.), v Římově (6. 12.)  

a v Českém Krumlově (14. 12. 2019). 

 

  

 

 

        

 

       

 

        

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



Jaro ve znamení prošlapávání nových cestiček… 

I přes novou situaci, kdy jsme se ocitli ze dne na den doma, jsme nakonec našli způsob, jak 

zůstat v kontaktu s většinou žáků. Během 2 měsíců udělali pokroky, které jsme zaznamenali 

formou videonahrávek a vytvořili online koncerty, dostupné na našem YouTube kanále. 

Stejným způsobem proběhl i Koncert rodin – nechtěli jsme se té myšlenky vzdát a nabídli 

jsme zapojení se do koncertu široké veřejnosti. Ve spolupráci s Diecézním centrem pro 

rodinu tak vznikl online koncert s průvodním slovem právě z kostela sv. Rodiny v Českých 

Budějovicích, kde se měl koncert konat. 

 

Našim žákům se dařilo také na soutěžích… 

 

Soutěž ZUŠ - 24. února 2020 proběhlo v ZUŠ Velešín okresní kolo ve hře na smyčcové 

nástroje. 

Františka Tichá získala ve hře na violoncello 1. místo (připravovala ji paní učitelka Blanka 

Dašková) 

a David Miler ve hře na housle získal 1. místo s postupem (žák pana učitele Romana Daška).  

Vzhledem ke koronavirové krizi další kola neproběhla. 

 

                           

 

 

Z čeho máme radost… 

Pedagogové školy se věnují žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Těší nás, že naši 

žáci na pobočce v ZŠ Český Krumlov, Kaplická 151 pokračují ve hře na zobcovou flétnu. 

Prožívají radost z nových zkušeností a dovedností i možnosti vystoupit před svými 



spolužáky a učiteli, např. na vánočním koncertě nebo na koncertě Renesanční Vánoce ve 

Sloupovém sále českokrumlovského zámku. 

 

Díky distanční výuce navázali vyučující bližší kontakt s rodiči, a tak věříme, že v příštím 

školním roce bude spolupráce pokračovat. 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrovské hudební a pěvecké kurzy – z organizačních důvodů byly pozměněny 

na Mistrovské hudební kurzy. Pozvání k lektorské činnosti přijali Jan Zvěřina z Prague Cello 

Quartet a Vít Chudý z Pardubické konzervatoře (housle), který zastoupil zraněného 

Dalibora Hlavu. Smyčcový soubor vedl Roman Dašek. Kurzy probíhaly v akusticky  

i teplotně příjemných prostorách Studijního centra na zámku v Českém Krumlově.  

 



 

16 účastníků si kurzy opravdu užilo – v intenzivní každodenní práci, avšak v pohodové 
kamarádské atmosféře, která se pak také přenesla do nálady všech 3 koncertů (v Horním 
Dvořišti, Římově a Českém Krumlově). Na kurzech doprovázela na klavír paní Eva 
Mezerová. 

A jak vnímali kurzy někteří z účastníků? Agátka (violoncello) se na kurzy přihlásila, protože 
to vnímala jako velkou příležitost zahrát si s někým významným, a určitě by se na kurzy 
přihlásila znovu. 

Josefína (housle) také využila možnosti zahrát si s profesionály, prohloubila své dovednosti  
a má novou chuť do cvičení. Ráda by v budoucnu hrála třeba v nějaké kapele. 

Velké poděkování patří Blance Daškové, Romanu Daškovi a Jakubovi Daškovi za 
veškerou přípravu a perfektní organizaci kurzů. 

Děkujeme také za morální záštitu Mgr. Zdeňku Dvořákovi, členu Rady Jihočeského kraje, za 
finanční dar městu Český Krumlov a obci Horní Dvořiště. 

 

  

 

 



Personální obsazení: 

 

 

Blanka Dašková     

violoncello, zobcová flétna,  

klavír, housle, hudební nauka 

 

 

 

                                         

 

 

Mgr. Michaela Kadlecová   

sólový zpěv, klavír,  

hudební nauka  

 

     

 

 

 

 

Roman Dašek 

housle  

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Valach, DiS.  

zobcová flétna, klarinet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viktoriia Valachová 

klavír, korepetice  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marie Heřmanová 

klavír  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Markéta Leštinová, DiS. 

violoncello, zobcová flétna, klavír 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Pavel Černý, DiS.     

kytara  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Alena Bártová  speciální pedagog 

Mgr. Kateřina Bauerová školní asistent 

Mgr. Tereza Dašková koordinátor spolupráce 

Jana Hanušová účetní 

Bc. Petr Kadlec pověřenec GDPR 

 



 

 

Organizace výuky v základní umělecké škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - 

§ 30, vyhláškou č. 71/2005 Sb.(a novelou ze dne 27. 2. 2019, s účinností od 1. 9. 2019), 

o základním uměleckém vzdělávání, RVP ZUV č.j. 12 955/2010-22 s účinností od 1. 9. 2010  

a ŠVP SZUŠ Natanael s  účinností od 3. 9. 2018 včetně pozdějších úprav. 

 

Vyučované předměty: 

Hra na violoncello 

Hra na housle 

Hra na zobcovou flétnu 

Hra na klarinet 

Hra na saxofon 

Hra na kytaru 

Hra na klavír 

Sólový zpěv 

(dle ŠVP dále hudební nauka a kolektivní interpretace) 

 

Počty žáků: 

Celkem  100 žáků 

I. stupeň  86 žáků  (+ 3 žáci rozšířené studium) 

   přípravné studium  18  

   1. ročník   31  

   2. ročník   26  

   3. ročník   3 

   4. ročník   2 

   5. ročník   3  

   6. ročník   2  

   7. ročník   1 

II. stupeň  11 žáků 

1. ročník   4 

2. ročník   6  

   3. ročník   0 

   4. ročník   1  

 

V tomto školním roce jsme měli 2 absolventky. 

 

 



Učitelé měli v 2. pololetí naplánovaný seminář DVPP k osobnostně sociálnímu rozvoji, který 

byl přeložen na 1. pololetí nového školního roku. 

 

SZUŠ Natanael měla v tomto školním roce příjem z úplaty za vzdělání, z projektu Šablony  

a přijímala 100% dotace z MŠMT.  

 

 

Základní identifikační údaje 

 

Název školy  Soukromá základní umělecká škola Natanael 

Sídlo školy  Český Heršlák 20, 382 41  Horní Dvořiště 

IČ   07135700 

Email   info@szusnatanael.cz 

Web   www.szusnatanael.cz 

Telefon  607 57 62 57 

Zřizovatel  Blanka Dašková 

Právní forma  školská právnická osoba 

Ředitelka (statutární orgán)  Mgr. Michaela Kadlecová 

Datum zápisu do rejstříku   1. 9. 2018 

Kapacita školy 100 žáků 

Obor   hudební 

Místa výuky  U Poráků 512, Český Krumlov 

   Kaplická 151, Český Krumlov 

   Školní  63, Římov 

   Český Heršlák 52, Horní Dvořiště 
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