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1. Obecná charakteristika 
 
   Počet žáků                                                    
                 Z toho 

výtvarný                      
Z toho 
taneční 

Z toho 
hudební 
individuál. 

 Z toho 
hudební 
kolektivní                  

      
celkem 296       33   10  239     14 

Počet absolventů: 22 
 
Komentář:   V hudebním oboru je vyučováno  v základním studiu,                              
                     rozšířené  studium není uplatněno. 
                    Ve výtvarném a tanečním oboru vyučuje učitel s částečným  
                     pracovním úvazkem,  v souladu s povolenými kapacitami výkonů. 
                      
2. Pobočky a odloučená pracoviště 
 

Škola má zřízeny pobočky v Hluku a  Ostrožské Lhotě. 
 
Pracoviště v Hluku  má samostatné prostory v bezplatném pronájmu  
v budově města. Vyučuje se pouze v hudebním oboru, žáci jsou převážně 
místní,  omezeně z Dolního Němčí, Horního Němčí, Ostrožské Lhoty, 
Boršic u Blatnice a Vlčnova. 

 
Pracoviště v Ostrožské Lhotě má společné prostory se základní školou, je 
zde rovněž pouze hudební obor , žáci jsou místní. Výuku zde navštěvují 
převážně začínající a nižší ročníky studia, což řeší prioritní funkci pobočky 
umožnit malým školákům vzdělávání bez potřeby dojíždění. 
 
 



 
Výuka je zajištěna rozdělením pracovních úvazků učitelů pro všechna  
pracoviště 

 
Provoz všech odloučených pracovišť je bezproblémový. 

 
 
 

3. Pedagogičtí pracovníci 
 

 
Ve školním roce 2013/14 působilo ve škole 
interních učitelů /včetně na MD/     :                                         17  
správních zaměstnanců                    :                                           2 
funkce účetní je zajištěna pracovnicí na vedlejší pracovní poměr 

 
Seznam vyučujících:                                                                         
 
Blahůšek Robert    -  housle  
Bureš Vít                     -  housle, klavír, keyboard,  
Martinovská Zdeňka            -  zobcová flétna, příčná flétna 
Foltýnová Petra           -  klavír 
Habartová Romana 
Chabičová Jaroslava 
(od 11/2013)                -   taneční obor 
Havlíček Radim           -   housle, souborová hra (cimbálová muzika)               

      Kasanová Barbora       -   PHV,  hudební nauka, klavír 
Pokorná Zdenka          -   výtvarná výchova 
Pospěch Jiří                          -   kytara, kytarový soubor 
Říha František             -   klarinet, saxofon, akordeon, souborová hra 
                                                  (cimbálová muzika)              
Říha Radovan              -   kontrabas, keyboard, zobcová flétna, 
                                                 souborová hra (instrumentální soubor) 
Říhová Kateřina          -   hudební nauka, souborová hra  
                                                 (cimbálová muzika) 
Starobová Dana            -  kytara, kytarový soubor 
Stašek Antonín                      -  cimbál  
Straková Ludmila       -  klavír, keyboard  

      Všetula Milan                -  dechové nástroje, keyboard, souborová hra 
                                                        (instrumentální soubor) 
 
      Všichni učitelé jsou aprobováni, 2 pracovníci jsou výkonnými umělci. 
   



 
4. Přehled  učebních plánů 
 

Výuka probíhá podle učební plánů, vydaných MŠMT ze dne 26. června 
1995 pod č.j. 18.418/95-25, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č.j. 
18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002. 
 
Žáci, zahajující výuku ve škole od 1. 9. 2012 jsou vzděláváni podle školního 
vzdělávacího programu, schváleného ředitelem školy s platností  
od 1. 9. 2012  
 
 
V mimořádných případech je umožněno dojíždějícím žákům a studentům 
jazyk. škol, víceletých gymnazií, sportovních škol samostudium předmětu 
hudební nauka podle zpracovaných témat a provedení postupové zkoušky. 
Praxi komorní a souborové hry žáci získávají ve dvou instrumentálních 
souborech, dvou kytarových souborem, třech cimbálových muzikách a 
komorní hře akordeonů, dechových a smyčcových nástrojů. 
 
V hudebním oboru je vyučována hra na klavír, housle, keyboard, zobcovou 
flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, baskřídlovku, kytaru, 
elektrickou kytaru, akordeon, kontrabas, cimbál.  Rovněž je organizováno 
studium přípravného oddělení na všech třech pracovištích. 
 
Výtvarný obor pracuje v rozsahu uvedených učebních plánů, včetně různých 
technik výroby keramiky, noví žáci jsou vzděláváni podle ŠVP. Díky 
novému pracovišti se zlepšilo pracovní prostředí i zázemí - využití a 
skladování didaktických pomůcek a technických zařízení. 
 
Taneční obor navštěvují  žáci prvního stupně ZŠ, od školního roku 2013/14 
se pracoviště přesunulo do hlavní budovy ZUŠ, vyhovuje prostorově i 
zázemím, zejména kontaktem s jinými obory školy, průběžně je jeho 
vybavení doplňováno, včetně zázemí. 
   
 

 
 

5. Údaje o přijímacím řízení 
 
 

Do základního studia jsou zařazováni především žáci z přípravného 
oddělení, doplněni ostatními zájemci. Nově bylo do přípravného oddělení a 
základního studia zařazeno 49 přihlášených žáků. 



 
 

6. Soutěže 
 

Žáci školy  se  pravidelně zúčastňují vyhlášených soutěží v hudebním i 
výtvarném oboru. Ve školním roce 2013/14 se  soutěže  zúčastnilo 
v místním školním kole 11 účastníků ve hře na klavír, 18 žáků ve hře na 
housle a 15 ve hře na kytaru   
- do okresního kola ve hře na housle se zúčastnilo 5 žáků (2x 1. místo s 

postupem, 3x 2.  místo, ) 
- do krajského kola postoupili 2 žáci (1x 1. místo s postupem, 1x 2. místo)  
- ústředního kola se žák nezúčastnil pro nemoc  
 

- do okresního kola soutěže ve hře na klavír  postoupil jeden žák (1x 1. místo 
bez postupu) 
 
Okresního kola ve hře na kytaru se zúčastnili 3 žáci (2x 1. místo, 
 1x 2. Místo), a kytarové duo (1. místo) 
V krajském kole získali žáci i kytarové duo 2. místo 
   
 
     Žáci výtvarného oboru připravili výstavu svých prací pod názvem 
„DOTEKY“ (kv ěten – srpen, zámek Uherský Ostroh) včetně slavnostní 
vernisáže s kulturním programem. 
 Svými pracemi obeslali mimo jiné tyto akce: 
 
 
 
 
 
 
Výstava betlémů - MěDK Elektra Luhačovice (prosinec) 
Výstava betlému žáků - kostel sv. Ondřeje Uherský Ostroh (prosinec/leden) 
Krajská přehlídka ZUŠ Zlín 
Výstava VO ZUŠ - zámek Uh. Ostroh (červen-srpen) 
soutěž Cestou dvou bratří – Velehrad    
Z uvedených soutěží ještě nebyly některé vyhodnoceny, nebo zaslané 
soutěžní kolekce ocenění nezískaly. 
 
   Žáci tanečního oboru vystupovali na interních akcích školy a města  
( koncert ZUŠ, Jarní koncert, Vánoční vystoupení, výchovné koncerty).  

 
 



 
7. Příprava žáků pro studium na školách uměleckého typu 
 

Každoročně se řada žáků připravuje na studium střední školy uměleckého 
typu, jejich přípravě je věnována mimořádná pozornost. Letos se přijímacího 
řízení na takovou školu žádný žák nezúčastnil. 

 
 
8. Školní soubory, orchestry 
 

Ve škole pracují 3  cimbálové muziky.  
Nejstarší  (pracoviště  Hluk) reprezentuje školu na všech kulturních akcích 
v místě i okolí. Muzika pravidelně doprovází dětský folklorní soubor, s nímž 
vystupuje na festivalech- Kunovské léto, Mezinárodní folklorní festival 
Strážnice, apod., účinkovala v pořadu „U nás“ televize NOE, připravuje 
vydání vlastního CD.  Cimbálová muzika Pramének (pracoviště Uh. Ostroh) 
přes svoji krátkodobou činnost na sebe upozorňuje nevšední úrovní, což 
dokumentují výsledky na soutěži i samostatná vystoupení. Pramének 
vystupoval na akcích ZUŠ, Vánočním koncertě, na MFF Strážnice, kde 
získal titul „ Laureát Strážnice 2014 “ za mimořádný výkon, na přehlídce 
cimbálových muzik (Hucký bombóz Hluk).   
       
 Všechna vystoupení  souborů jsou časově  náročná , jedná se 
o mimoškolní aktivity o víkendech a prázdninách, což vyžaduje patřičné 
pochopení a úsilí od žáků, rodičů i pedagogického vedení. 
       

       Ve škole pracují dva instrumentální soubory, / Uh. Ostroh, Hluk/ 
       a dva kytarové soubory, menší komorní soubory /dua,tria/,  
       které je možno využít k vystupování mimo školu pro svoji mobilitu 
       / pro žáky MŠ, ZŠ, důchodce apod./. 

   
 
 
     Každoročně škola pořádá řadu vystoupení pro žáky mateřských a 
základních škol s cílem představit dovednosti žáků ZUŠ, přiblížit jim svět 
hudebního, výtvarného a tanečního umění a ukázat možnosti využití volného 
času. Navštěvují i výstavu prací žáků ZUŠ, což mnohé inspiruje k výuce 
v ZUŠ. 

 
 
 
 
 



9. Nejvýznamnější vystoupení žáků a akce školy: 
 

-        vánoční koncerty žáků a souborů v Uh. Ostrohu a Hluku  
-     Spolupořádání pěvecké soutěže ve zpěvu lidových písní Ostrožský 
         skřivánek s doprovodem školní cimbálové muziky  

      -        vystoupení  žáků pro důchodce v Uh. Ostrohu a Hluku 
 -        houslový  podvečer (koncert houslového oddělení)        

      -        řada vystoupení CM ( MFF, Kunovské léto,  Zámecké kulturní léto,  
        -         vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru s kulturním programem  

           na zámku v Uh. Ostrohu 
      -         výchovný pořad pro žáky MŠ,  ZŠ Uh. Ostroh a Hluk 

 -         koncert klavíristů pro důchodce v Uh. Ostrohu 
      -         Jarní koncert (Uh. Ostroh, Hluk)         
      -         koncert souborů školy / 2x instrumentální, 2x kytarový, CM, 

           komorní dechové a smyčcové tria/ na nádvoří zámku  
           v Uh. Ostrohu 

      -         Den hudby , jednotlivá vystoupení v ulicích města/ Uh. Ostroh, Hluk/ 
      -         vystoupení cimbálové muziky a tanečního souboru pro důchodce  

          vystoupení žáků tanečního oboru na zámku v Uh. Ostrohu 
-      příprava, nácvik a doprovod dětských zpěváků oblastní přehlídky ve 
          zpěvu lidových písní Slovácký slavíček v Hluku 
-        pořádání  6. ročníku přehlídky mladých cimbálových muzik v Hluku 
-      společný koncert žáků – cimbálové muziky se studenty  
          konzervatoře J. Deyla v Praze 
-        krajské kolo soutěže hry jazzových a ostatních orchestrů 
         (účast celkem 7 orchestrů, pořadatel ZUŠ Uh. Ostroh)  
-      zapojení školy do projektu ZUŠKA? ZUŠKA! - festivalu ZUŠ 
         Zlínského kraje, účastí prací žáků výtvarného oboru na krajské  
         výstavě, dva instrumentální soubory (BMV, Kapela SRO) vystoupily 
         v celodenním programu na náměstí města Zlína, cimbálová muzika  
         Pramének koncertovala při zahájení galakoncertu v 
         Kongresovém  centru  ve Zlíně. 
-       absolventské  koncerty v Hluku a Uherském Ostrohu 
 
 
 
 

           
10.   Porovnání kapacity školy s potřebami umístění 

 
       Kapacita školy je  trvale  vytížena, počet žáků se blíží povolené kapacitě.  

          Nedostatky prostor na pracovišti v Uherském Ostrohu jsou 
přestěhováním do jiné budovy vyřešeny. Postupně jsou řešeny další estetické 
a provozní úpravy prostor podle potřeb činnosti školy. Na budovu školy 



bezprostředně navazující sál bývalé sokolovny byl akusticky rekonstruován , 
což velmi přispělo k možnostem jeho využití. První akcí bylo školou 
pořádané krajské kolo soutěže hry jazzových orchestrů, kvalita úprav sálu se 
jeví kvalitní.   
          Pracoviště pobočky v Hluku má malý sál pro interní komorní 
vystoupení žáků / kapacita cca 50 posluchačů/, ostatní akce /koncerty, 
přehlídky/ jsou pořádány ve spolupráci s místním Klubem kultury v sále na 
tvrzi. 
          Pracoviště pobočky v Ostrožské Lhotě využívá třídy hudební výchovy 
budovy základní školy, popřípadě obecního sálu.   

 
 
11.   Provedené inspekce a kontroly 
 

Dne  27. 1. – 10. 2. 2014 byla provedena veřejnosprávní kontrola pracovníky 
Zlínského kraje. Závěry kontroly jsou uvedeny v protokolu č. 8/2014/KŘ 
 

 
 
 
12.      Mimoškolní aktivity 
 

 
                 Veškeré uvedené aktivity jsou konány nad rámec pracovních  
              povinností:  
       

- příprava žáků na studium středních a vysokých škol pedagogického 
směru  /požadavky  nástrojové  hry/ 

- výroba a údržba učebních pomůcek 

- oprava a údržba hudebních nástrojů 

- údržba folklorních krojů cimbálových muzik / praní, žehlení/ 

- zpracování notového materiálu pro souborovou a komorní hru, tvorba 
hudebních pomůcek pro práci přípravného oddělení hudebního oboru, 
údržba panelů a přípravků k výstavám prací žáků výtvarného oboru, 

- výroba a údržba kostýmů pro žáky tanečního oboru 

- účinkování učitelů při kulturních akcích / nácvik a doprovod pěvecké 
soutěže ve zpěvu lidových písní Ostrožský skřivánek, Slovácký 
slavíček, vánoční vystoupení, vedení zájmových kroužků apod./ 

 
 
 



 
13.      Hlavní záměry pro příští rok, projekty školy 
 
                  Činnost a aktivita školy, žáků a jejich učitelů vychází z ověřené inici- 
          ativy se zřetelem na možnosti  a potřeby školy a regionu. Stále větší mě- 
          rou je třeba respektovat omezené časové možnosti dojíždějících žáků, žá- 
          ků  studujících i mnohdy oprávněné obavy rodičů o bezpečnost zejména             
          mladších žáků při docházce do školy, což patřičně komplikuje vytváření  
          učebního režimu, sestavení rozvrhu vyučování, veřejná vystoupení žáků 
        / mnohdy večerní/ i samotné naplnění ŠVP a učebních plánů. 
          Mnohdy schází koordinace aktivit jednotlivých školských zařízení,  
          pro žáky jsou nabízeny stejné, nebo podobné varianty využití 
          volného času, často vítězí ta ekonomicky nejvýhodnější 
         / výtvarná výchova/. 
                 Všichni učitelé se podílí na pravidelném vyhodnocování náplně ŠVP,  
          doplňky jsou zahrnuty do úprav ŠVP pro příští školní rok 2014/15   
          Rádi bychom více prezentovali činnost školy novými projekty  
         (všeoborová přehlídka, spoluúčast rodičů a bývalých absolventů,  
           využití netradičních prostor apod.), některé náměty budou realizovány 
          ve školním roce 2014/15. Rezervy zůstávají v naplnění kapacit 
           tanečního a výtvarného oboru.   
            
 
       
14.      Mimorozpočtové zdroje, dary           
 
           Nadace DKS vyhodnotila školou podané projekty a přispěla  
           finanční dotací na vybavení školy, (říjen 2013), a (červen  2014) 
 
           Škola získala finanční dotaci na činnost od města Hluk (květen 2014). 
 
 
 
15.     Spolupráce a partnerské vztahy 
 
                 Základní umělecká škola má dobrou spolupráci v místě sídla i v okol- 
           ních obcích s městskými i obecními úřady, dobře spolupracuje i s Kluby  
           kultury v Uherském Ostrohu a Hluku, zejména na společném zajišťování 
           kulturních akcí a řešení prostor, potřebných pro nácviky souborů školy.  

           Trvalá je spolupráce s mikroregionem Ostrožsko ( Otevření 
památek) folklorním sdružením Kunovjan ( festival Kunovské léto, 
spolupráce s CM ZUŠ ), Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves ( vystoupení 
žáků pro lázeňské hosty) Nadace DKS Uherské Hradiště (vystoupení CM) 



Galerie Žerotín O. N. Ves  ( kulturní pořady při vernisážích výstav). 
Významná  je  spolupráce s konzervatoří J. Deyla v Praze. 

 
 

Závěr 
 

                  Snahou všech pracovníků ZUŠ je vytvořit pro žáky i pro svoji práci 
           příjemné prostředí ve škole, s upřímným zájmem přispět k vytvoření  
           dobrého jména školy. 
           
                  Cílem naší práce je rozvíjet umělecké schopnosti dětí, koordinovat 
           přirozený talent, vybudovat základy pro estetické cítění, radosti 
           z vydařené práce,  vychovat  děti ke vztahu k umění, ať již pro vlastní  
           zálibu, nebo k pozdějšímu profesionálnímu využití. 

 
 

                                                            
                                                                           
                                                                          ředitel ZUŠ   
                                                                          Uherský Ostroh                 
 
           Obsah zprávy projednán na pedagogické poradě dne 27. 8. 2014 


