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Motto: Hudba jako dar 

1. 



Slovo na úvod: 

Máme za sebou první rok existence školy, rok plný náročné práce jak pro ředitelku školy, tak 
pro učitele. Byl zakončen návštěvou ČŠI, která výuku ve škole kladně zhodnotila. Tímto 
děkujeme za cenné rady a připomínky.  
 
Zaměření SZUŠ Natanael je na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslím, že se 
nám podařilo podchytit zájem těchto dětí o hudební vzdělávání  a že mají radost z muzicí-
rování. V příštím roce bychom jejich výuku chtěli ještě zkvalitnit. V tom nám pomůže školní 
asistentka a speciální pedagog.  

Zároveň ale zaměření školy nebrání tomu, aby měla výsledky na dobré úrovni ve srovnání  
s ostatními „zuškami“. Nadaným žákům poskytneme nově možnost rozšířené výuky  
a v prázdninových měsících opět uspořádáme hudební kurzy.  
 
Věřím, že se podaří zlepšit materiální podmínky školy nákupem nových nástrojů a pomůcek, 
dále pronájmem dalších prostor pro výuku v Českém Krumlově. 
 
Na závěr bych chtěla poděkovat těm, kteří se na chodu školy podílejí: paní ředitelce, Radě 
SZUŠ Natanael, všem vyučujícím, paní ekonomce, našim žákům a jejich rodičům. Také 
děkuji ředitelkám základních škol, kde vyučujeme: Mgr. Jitce Pražákové, Mgr. Leoně Vejso-
vé, Mgr. Janě Jedličkové, dále zástupcům obecních úřadů v Horním Dvořišti a v Římově za 
jejich podporu a spolupráci.  
 
Moje poděkování patří také pracovníkům Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
 
Těším se na nový školní rok a přeji všem hodně úspěchů. 
 
 
 
 
 
Blanka Dašková, 
zřizovatelka SZUŠ Natanael 
 

 

 

 

 

 

 



S vděčností se ohlížím za uplynulými měsíci, protože se nám společně podařilo projít 

školním rokem se ctí, dokonce s několika úspěchy a mnohými povedenými akcemi.  

Cením si dobrých vztahů mezi pedagogy, žáky i rodiči. Silnou stránkou malé školy nebo 

školy působící na maloměstě či vesnici je, že k sobě mají lidé blízko. Přála bych si, aby se 

dobrá komunikace a spolupráce dál rozvíjela. 

Také bych touto formou chtěla poděkovat Blance Daškové, zřizovatelce SZUŠ Natanael, 

která dala škole srdce, jasné nasměrování individuálního, citlivého přístupu ke každému 

člověku, spojeného s výbornou pedagogickou činností. 

Kéž se nám daří touto cestou jít i v dalších letech. 

 

 

Mgr. Michaela Kadlecová,   

ředitelka SZUŠ Natanael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z našich koncertů… 

Koncerty probíhaly většinou v prostorách ZŠ Římov, Český Heršlák a v sále křesťanské 

společnosti Cesta života v Českém Krumlově. Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

máme v ZŠ Kaplická (Český Krumlov), kde se konaly koncertíky v tělocvičně nebo na 

zahradě. 

 

 

        

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



Našim žákům se dařilo také na soutěžích… 

 

 

Soutěž ZUŠ - 12. března 2019 proběhlo v Kaplici okresní kolo 

soutěže ZUŠ – komorní soubory s převahou smyčců.  

Naše violoncellové duo (Adéla Kadlecová a Františka Tichá)  

získalo 1. cenu. 

 

 

 

 

 

Flautování – v Jindřichově Hradci získala v dubnu Linda Sochacká 

stříbrné pásmo. 

 

 

Novohradská flétna – konala se v květnu a Linda Sochacká a Filip Hartl přivezli čestné 

uznání. 

 

Žáky připravila na soutěže paní učitelka Blanka Dašková. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z čeho máme radost… 

 

Staleté kořeny – v neděli 28. října 2018 jsme si připomněli významné 100. výročí založení 

Československé republiky. Společně se ZŠ v Horním Dvořišti jsme připravili program. Po 

krátkém historickém úvodu paní ředitelky Leony Vejsové zaznělo 

z úst žáků pásmo o T. G. Masarykovi, jehož autorkou je paní 

ředitelka, poté zahrály děti SZUŠ Natanael a společně s žáky ZŠ 

také zazpívaly Masarykovu oblí-

benou píseň Ach, synku, synku. 

Po proslovu ředitelky SZUŠ Natanael Michaely Kadlecové  

o duchovních kořenech a hodnotách naší země se všichni 

účastníci přesunuli před školu, kde byla symbolicky zasazena 

lípa. Společný zpěv české i slovenské hymny uzavřel oficiální 

část, po které následovalo občerstvení s teplým čajem i punčem. 

 

 

 

 

 

 

 

Návrat TGM z exilu 

První prezident T. G. Masaryk 
20. 12. 1918 vstoupil na půdu 
nové republiky na nádraží  
v Horním Dvořišti. Zde také 
začala velkolepá rekonstrukce 
jeho návratu z exilu.  

Žáci a učitelé místní základní školy a SZUŠ Natanael připravili hudební program, v jehož 
závěru zazněla národní hymna a poté „prezident“ v podání herce Otakara Brouska ml. 

nastoupil do vlaku a odjel do 
Českých Budějovic a dál ku 
Praze.  

 



Koncert rodin - u příležitosti Mezinárodního dne rodiny 15. 5. 2019 se konal v Římově 

společný koncert žáků s členy rodiny. Myšlenku rodinného muzicírování přinesla  
PhDr. Alena Poláčková z Diecézního centra pro rodinu.  

Zcela jistě za rok navážeme na tento úspěšný počin a uspořádáme koncert rodin znovu.   

    

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Letní kurzy – Muzicírování s MgA. Petrem Šporclem a Mgr. Daliborem Hlavou 

Během několika červencových dní intenzivní výuky s lektory účastníci z různých ZUŠ 

pilovali rozpracované skladby a zahráli si na společných koncertech.  

Za naši SZUŠ se kurzů zúčastnili David Miler, Josefína Vejsová 

(housle) a FrantiškaTichá (violoncello). 

Že se kurzy dětem líbily, bylo patrné i z uvolněné a radostné, přitom 

ale soustředěné atmosféry během koncertů, které proběhly v Českém 

Krumlově, Besednici, Svatém Janu nad Malší a Velešíně. Klavírní 

doprovod zajistily Eva Mezerová a Viktoria Fastova. Violoncellové kurzy byly ve spolupráci 

s Radkou Hájkovou, učitelkou ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. 

Ředitel Pardubické konzervatoře Mgr. 
Dalibor Hlava se vyjádřil takto: „Na letní 
kurzy  v jižních Čechách vzpomínám opravdu 
velmi rád. Skvělé přijetí, výborné prostředí pro 
výuku, velmi aktivní a zapálení žáci širokého 
věkového spektra i odlišného stupně vývoje. Cítil 
jsem se výborně a bylo o mě skvěle postaráno. 
Ve výuce jsem využil svých znalostí a zkušeností 
při práci s různě starými a různě vyspělými 
žáky. Mimořádná pro mě byla práce s těmi 
nejmenšími, se kterými se nesetkávám tak často, 



a také práce s šestnáctiletou dívkou, která je téměř začátečnicí. Velmi rád bych v budoucnu pokračoval 
ve spolupráci se SZUŠ Natanael.“                                  
 

Kurzy připravili učitelé Blanka a Roman Daškovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personální obsazení: 

 

 

Blanka Dašková     

violoncello, zobcová flétna, hudební nauka;  

klavír, housle (Římov, Český Heršlák, Český Krumlov) 

 

 

 

                                      Roman Dašek   

                                                housle (Český Krumlov) 

 

   

Mgr. Michaela Kadlecová   

sólový zpěv, klavír (Český Krumlov) 

                      Daniel Tácha, DiS.  

                                                                                                            kytara (Římov) 

 

Ondřej Valach, DiS.  

zobcová flétna, klarinet (Český Krumlov) 

 
 

 

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 kytaru 

Hra na klavír 

Sólový zpěv 

(dle ŠVP dále hudební nauka a kolektivní interpretace) 

 

Počty žáků: 

Celkem  68 žáků 

I. stupeň  61 žáků 

   přípravné studium  15  

   1. ročník   36  

   2. ročník   3  

   3. ročník   2  

   4. ročník   1 

   5. ročník   3  

   6. ročník   1  

   7. ročník   0 

II. stupeň  7 žáků 

1. ročník   6  

   3. ročník   1  

 

V tomto školním roce jsme neměli žádné absolventy. 

 

Učitelé v 2. pololetí absolvovali seminář DVPP zaměřený na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

 

SZUŠ Natanael měla v tomto školním roce příjem z úplaty za vzdělání a přijímala 50% 

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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