Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2018/2019

Základní umělecká škola Uherský Ostroh

Zpracoval:

Mgr. Radim Havlíček

Místo:

Uherský Ostroh

Datum:

28. srpna 2019

Obsah
1.

Základní údaje o škole ................................................................................................ 3
1.1. Charakteristika školy.................................................................................................... 4
1.2. Místa poskytovaného vzdělávání ................................................................................ 4

2.

Vzdělávání ................................................................................................................. 5
2.1. Hudební obor ............................................................................................................... 5
2.2. Výtvarný obor .............................................................................................................. 5
2.3. Taneční obor ................................................................................................................ 5
2.4. Počty žáků .................................................................................................................... 5
2.5. Výše úplaty za vzdělání ................................................................................................ 6

3.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ............................................ 6
3.1. Pedagogičtí pracovníci ................................................................................................. 6
3.2. Nepedagogičtí pracovníci ............................................................................................ 7
3.3. Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků ............................................. 8

4.

Údaje o zápisu a přijímacím řízení .............................................................................. 8

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ............................................................................ 9
5.1. Absolventi školy v jednotlivých oborech ..................................................................... 9
5.2. Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol ...................................................... 9
5.3. Hodnocení žáků na konci školního roku ...................................................................... 9

6.

Údaje o prevenci a sociálně patologických jevů ........................................................ 10

7.

Soutěže a přehlídky .................................................................................................. 11
7.1. Výsledky soutěží ........................................................................................................ 11

8.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ................................................... 12
Přehled akcí 2018/2019 .................................................................................................... 14

9.

Spolupráce a partnerské vztahy................................................................................ 16
9.1. Spolupráce ................................................................................................................. 16
9.2. Partnerské vztahy ...................................................................................................... 17

10. Údaje o realizovaných projektech............................................................................. 17
11. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí ....................................................................... 18
12. Základní údaje o hospodaření .................................................................................. 18
13. Závěr ....................................................................................................................... 19

2

1. Základní údaje o škole
Název organizace:
Sídlo školy:
IČO:
RED_IZO:

Základní umělecká škola Uherský Ostroh
Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
4625477
600003680

Místa poskytovaného vzdělávání:

Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh
náměstí Komenského 231, 687 25 Hluk
687 23 Ostrožská Lhota 306

Právní forma:

příspěvková organizace

Zřizovatel:
Adresa:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Statutární orgán
ředitel školy:
jmenování do funkce:

Mgr. Radim Havlíček
1. 8. 2014

Zástupce statutárního orgánu
zástupce ředitele:
jmenování do funkce:

František Říha
1. 8. 2014

Rada školy:

není ustanovena

Kontakty:

telefon

735 766 000

e-mail

zusuhostroh@uhedu.cz
www.zusuhostroh.cz

Založení školy:

1971

Zařazení do sítě škol:

24. 5. 1996

Zápis do rejstříku škol:

1. 1. 2005

Celková kapacita školy:

300 žáků

Vyučované obory:

hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
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1.1.

Charakteristika školy

Základní umělecká škola Uherský Ostroh nabízí základní vzdělání ve třech uměleckých
oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Cílem je vzdělávat a vychovávat budoucí
posluchače a návštěvníky kulturních akcí, tedy vychovávat studenty lásce k hudbě a umění,
zušlechťovat a formovat osobnost žáka, vybavovat žáky dovednostmi pro uplatnění v různých
souborových seskupeních různých žánrů, ale také připravovat zájemce o studium na středních
uměleckých školách, nebo pedagogických fakultách.

1.2.

Místa poskytovaného vzdělávání

Uherský Ostroh
Sídlo školy se nachází v ulici Šance 166 v Uh. Ostrohu.
Zde jsou vyučovány všechny tři obory (hudební,
výtvarný, taneční). V přízemí se nachází nově akusticky
zrekonstruovaný sál, který ZUŠ využívá pro výuku
tanečního oboru a pro pořádání větších kulturních
akcí školy. V přízemí je rovněž učebna výtvarného
oboru a souborové hry. V prvním patře se vyučuje hře na hudební nástroje a teorie.

Hluk
Další místo poskytovaného vzdělávání v Hluku je na
adrese Sokolská 655. Jde o budovu bývalého kina,
kterou Město Hluk v roce 2017 zrekonstruovalo pro
potřeby základního uměleckého vzdělávání. Vyučuje
se zde pouze hudební obor, žáci jsou převážně
místní, ojediněle z blízkého okolí.

Ostrožská Lhota
Pracoviště v Ostrožské Lhotě má společné prostory se základní
školou, je zde vyučován 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.
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2. Vzdělávání
Ve škole jsou vyučovány tyto umělecké obory:

2.1.

Hudební obor

Studijní zaměření v hudebním oboru
Ve školním roce 2018/2019 byly vyučovány studijní zaměření hra na:
klavír, elektronické klávesové nástroje, violu, housle, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru,
akordeon, klarinet, saxofon, zobcovou flétna, příčnou flétnu, trubku a baskřídlovku.
Souborová hra
Soubory ve školním roce 2018/2019:
Instrumentální soubor BMV, Instrumentální soubor Kapela SRO, Cimbálová muzika Pramének,
Cimbálová muzika Praménci, Cimbálová muzika ZUŠ Hluk, Kytarový soubor, pěvecký sbor.

2.2.

Výtvarný obor

Studijní zaměření výtvarného oboru
Ve školním roce 2018/2019 byly vyučovány studijní zaměření:
Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Výtvarná tvorba a výtvarná kultura.

2.3.

Taneční obor

Studijní zaměření tanečního oboru
Ve školním roce 2018/2019 byly vyučovány studijní zaměření:
Taneční průprava, Taneční praxe a Základy tanečních technik.

2.4.

Počty žáků

Počty žáků ve školním roce 2018/2019 k datu 30. 9. 2018
Celkem žáků
300

hudební obor
245

výtvarný obor
30
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taneční obor
25

2.5.

Výše úplaty za vzdělání

Hudební obor
Přípravné studium - kolektivní výuka
Skupinová nástrojová výuka
Nástrojová výuka - individuální

Pololetně v Kč
1.000,1.200,1.400,-

Výtvarný obor
Přípravné studium
Základní studium

Pololetně v Kč
1.000,1.000,-

Taneční obor
Přípravné studium
Základní studium

Pololetně v Kč
800,800,-

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Kolektiv pedagogického sboru je kvalifikovaný a stabilní. Tvoří ho absolventi konzervatoří,
vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Někteří vyučující souběžně působí jako
aktivní umělci (například jako sólisté nebo hráči v různých hudebních seskupeních
nejrůznějších žánrů). Pro profesní růst je pedagogům, ale i ostatním zaměstnancům nabízena
aktuální nabídka dalšího vzdělávání.

3.1.

Pedagogičtí pracovníci

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 k datu 1. 9. 2018:
interní pracovníci
externí pracovníci
pedagogové celkem

Počet fyzických osob
16
0
16
6

Přepočtené úvazky
12,154
0
12,154

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 k datu 1. 9. 2018:
Poř.č.
Pracovní zařazení
Úvazek
Kvalifikace
1
Učitel HO
0,870
JAMU Brno
2
Učitel HO
0,783
JAMU Brno
3
Učitel HO
0,348
AMU Praha
4
Učitel HO - ředitel
1,000
Ostravská univerzita
5
Učitel TO
0,333
Konzervatoř
6
Učitel HO
1,000
Univerzita Palackého
7
Učitel HO
0,652
Konzervatoř
8
Učitel VO
0,429
Univerzita Palackého
9
Učitel HO
1,000
Konzervatoř
10
Učitel HO
1,000
Konzervatoř
11
Učitel HO
1,000
Konzervatoř
12
Učitel HO
1,000
Konzervatoř
13
Učitel HO
0,870
Konzervatoř
14
Učitel HO
0,217
Konzervatoř
15
Učitel HO
0,652
Konzervatoř
16
Učitel HO
1,000
Konzervatoř

3.2.

Nepedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 k datu 1. 9. 2018:
interní pracovníci
externí pracovníci
pedagogové celkem

Počet fyzických osob
3
0
3

Přepočtené úvazky
1,8
0
1,8

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 k datu 1. 9. 2018:
Poř.č.
1
2
3
4

Pracovní zařazení
Účetní
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Školnice (Uh. Ostroh)
Školnice (Hluk)
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Úvazek
0,525
0,075

Kvalifikace
SŠ
SŠ

0,7
0,5

SOU
SOU

3.3.

Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků

Učitelé, vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci ZUŠ Uherský Ostroh se ve školním roce
2018/2019 zúčastnili vzdělávacích a školení akcí viz přehled.

Přehled DVPP a ostatních pracovníků ve školním roce 2018/2019
Pořadatel
Miroslav Mořický
Miroslav Mořický
ZUŠ Uh. Ostroh
NIDV Praha
Konzervatoř
Olomouc
Konzervatoř Brno
NIDV Zlín
NIDV Praha

Akce
Školení BOZP
Školení PO
Klasifikace SW
Celostátní setkání učitelů HN
Víkendová škola hry na zobcovou flétnu
Moderní pohled na výuky hry na smyčcové
nástroje
Kolokvium ředitelů ZUŠ
Elektronická organizace soutěží ZUŠ

Počet účastníků
20
20
17
1
1
1
1
1

4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení
Přijímací zkoušky na školní rok 2018/2019 se konaly v pracovní dny od 1. do 8. června 2018.
Informace o konání a způsobu přijímání žáků se uveřejňují a plakátují v ZUŠ, v místních MŠ a
ZŠ, v místním tisku, jsou vyhlašovány v místním rozhlase. Podrobné pokyny lze rovněž najít na
webových stránkách školy.

Nově zařazení žáci do jednotlivých oborů:
Obory

Počet přijatých
48
12
7
67

Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem přijatých
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1.

Absolventi školy v jednotlivých oborech
Počet absolventů I.
stupně
13
1
1
15

Obory
Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem absolventů

Počet absolventů II.
stupně
4
0
0
4

Obory
Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem absolventů

5.2.

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol
Konzervatoř

přihláš.
1

5.3.

přijato
1

UMPRUM
přihláš.
0

SŠ umělec. a ped.
směru
přihláš.
přijato
1
1

přijato
0

VŠ umělec. a ped.
směru
přihláš.
přijato
0
0

Hodnocení žáků na konci školního roku
Obory

Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem

Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
prospěl
171
36
26
15
212

0
0
36

Ostatní žáci jsou v přípravných ročnících a dostávají potvrzení bez hodnocení.
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neprospěl
0
0
0
0

6. Údaje o prevenci a sociálně patologických jevů
Vzhledem ke skutečnosti, že organizace studia na ZUŠ je realizována převážně individuální
formou, je situace pro vytváření preventivních programů v oblasti zneužívání návykových látek
poněkud odlišná od škol, kde je vyučování organizováno formou kolektivní. Uvědomíme-li si
poslání základních uměleckých škol, které spočívá v poskytnutí základů vzdělání v jednotlivých
uměleckých oborech, a skutečnost, že vyučování probíhá v odpoledních hodinách, tedy ve
volném čase zájemců o studium, lze konstatovat, že škola přispívá k prevenci rizikového
chování látek již svojí existencí.
Pedagogové školy ve snaze zefektivnit boj proti této vážné hrozbě pravidelně na začátku
školního roku poučují naše žáky před nebezpečím, které je může nějak ohrozit.
Za významnou prevenci před rizikovým chováním považujeme i úlevy na školném, které
poskytujeme žákům z tzv. sociálně slabších rodin, ze kterých, jak je statisticky dokázáno,
vzešlo velké procento závislých jedinců.
Do současné doby jsme na škole nezaznamenali projevy zneužívání návykových látek ani
ostatní sociálně patologické jevy.
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7. Soutěže a přehlídky
Ve školním roce 2018/2019 se naši žáci zúčastnili soutěží základních uměleckých škol v
komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře na elektronické klávesové nástroje,
jejichž vyhlašovatelem je MŠMT. Celkem se soutěží zúčastnilo 21 žáků.
ZUŠ Uh. Ostroh byla pořadatelem okresního kola ve hře na elektronické klávesové nástroje.
souborů lidové hudby.

7.1.

Výsledky soutěží

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Benjamin Fonai

1. místo (0. kategorie do 8 let)

Blaha Filip

3. místo (III. kategorie do 11 let)

Kadlček Jan

3. místo (III. kategorie do 11 let)

Mitáčková Lenka

1. místo (V. kategorie do 13 let)

Zvláštní cena p. uč. Radovan Říha za pedagogickou přípravu žáků.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Benjamin Fonai

1. místo (0. kategorie do 8 let)

Blaha Filip

1. místo (III. kategorie do 11 let)

Kadlček Jan

1. místo (III. kategorie do 11 let)

Mitáčková Lenka

1. místo (V. kategorie do 13 let)

Absolutní vítěz soutěžního kola Fonai Benjamin (ZUŠ Uherský Ostroh)
Ocenění za pedagogické vedení pro Radovana Říhu (ZUŠ Uherský Ostroh)

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů:
Soubor dřevěných hudebních nástrojů

3. místo (IV. kategorie do 19 let)

Krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou žesťových dechových nástrojů:
Žesťový kvartet

2. místo (III. kategorie do 17 let)
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Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje:
Benjamin Fonai

1. místo (0. kategorie do 8 let)

Jana Bachanová

3. místo (II. kategorie do 10 let)

Blaha Filip

1. místo (III. kategorie do 11 let)

Kadlček Jan

1. místo (III. kategorie do 11 let)

Hradilová Victoria

2. místo (IV. kategorie do 12 let)

Konečná Aneta Marie

3. místo (IV. kategorie do 12 let)

Mitáčková Lenka

1. místo (V. kategorie do 13 let)

Zvláštní cena poroty za tvůrčí umělecký přístup Radovan Říha (ZUŠ Uherský Ostroh).

Okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů:
Klarinetové trio

1. místo (II. kategorie do 13 let)

Soubor dřevěných hudebních nástrojů

1. místo (IV. kategorie do 19 let)

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci i pedagogové aktivně přistupují k prezentaci školy, což úzce souvisí s uměleckým
zaměřením školy. Prezentují se nejenom na akcích pořádaných naší školou, ale i na
různorodých kulturních akcích jak v regionu, tak i jinde. Naši učitelé jsou pravidelně zváni jako
porotci různých soutěží, svým odborným přístupem jsou garanty úrovně a zpětně přinášejí
nové oznatky do svých oborů.
Ve školním roce 2018/2019 cimbálové muziky Pramének a Praménci natáčeli pro TV NOE
v Ostravě v cyklu s folklórní
tématikou s názvem „U NÁS
aneb od cimbálu o lidové
kultuře“ v díle s názvem Co
vařily

naše

Velikonocích,

babičky
který

o
byl

odvysílán 11. dubna 2019.
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V úvodu kalendářního roku 2019
žák – houslista Radovan Siman
reprezentoval školu jako sólista
Zlínské filharmonie na Novoroční
charitativní

koncert

Zlínského

kraje a statutárního města Zlín,
který se uskutečnil 11. ledna
2019. Radovan Siman byl vybrán
jako

zástupce

všech

ZUŠek

Zlínského kraje. Na této prestižní akci zahrál 1. větu ze Španělské synfonie Eduarda Lala.

V období letních prázdnin byl Radovan Siman již po páté vybrán do Akademie Václava Hudečka
v Luhačovicích, pod záštitou hejtmana ZK.

Cimbálová

muzika

Pramének

vystoupila 1. června ve Valdštejnské
zahradě

Senátu

Parlamentu

ČR

v rámci III. ročníku celostátního
happeningu základních uměleckých
škol ZUŠ Open 2019.

Mezi hlavní aktivity prezentace školy na veřejnosti patří zejména koncerty, výstavy, soutěže,
přehlídky atp., viz níže - přehled akcí.
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Přehled akcí 2018/2019
Září


8.9. (so) - Slavnosti vína Uh. Hradiště / CM Pramének, CM ZUŠ Hluk

Říjen



31.10. (st) 18:00 - Houslový recitál Libora Meisla
31.10. (st) 13:00 - Workshop Libora Meisla pro žáky ZUŠ Uh. Ostroh

Listopad




10.11. (so) 16:00 - Den sportu a světel života proti rakovině prostaty/ Instrumentální
soubor BMV Sportovní hala Uh. Ostroh
20.11. (út) 16:00 - Žákovská besídka / Uh. Ostroh
22.11. (čt) 16:00 - Žákovská besídka / Hluk

Prosinec










10.12. (po) 16:00 - Předvánoční žákovská besídka / Hluk
11.12. (út) 16:00 - Předvánoční žákovská besídka / Uh. Ostroh
13.12. (čt) 16:00 - Předvánoční žákovská besídka / Hluk
18.12. (út) 10:00 - Vánoční výchovný koncert (pro ZŠ/MŠ) – Hluku
18.12. (út) 18:00 - Adventní koncert / Hluku
19.12. (st) 9:30 - Vánoční výchovný koncert (pro ZŠ/MŠ) – Uh. Ostroh
19.12. (st) 18:00 - Adventní koncert s vernisáží / Uh. Ostroh
19.12. (st) 16:00 - Předvánoční žákovská besídka / Ostrožská Lhota
20.12. (čt) 16:00 - Vánoční žákovská besídka / Hluk

Leden




6.1. (ne) 15:00 - Novoroční koncert / kostel sv. Vavřince, Hluk
11.1. (pá) 19:00 - Charitativní novoroční koncert Zlínského kraje a statutárního města
Zlín (sólista Radovan Siman - housle)
23.1. (st) 16:00 - Žákovská besídka / Uh. Ostroh

Únor







5.2. (út) 16:00 - Žákovská besídka / Uh. Ostroh
12.2. (út) 18:00 - Koncert učitelů / Uh. Ostroh
14.2. (čt) 17:00 - Školní kolo soutěží ZUŠ / Hluk
19.2. (út) 16:00 - Žákovská besídka / Uh. Ostroh, Hluk
21.2. (čt) 16:00 - Žákovská besídka / Hluk
21.2. (čt) - Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dřevěných dechových
nástrojů / ZUŠ Uh. Hradiště
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Březen






14.3. (čt) - Natáčení do TV NOE - CM Pramének a CM Praménci / Ostrava
19.3. (út) - Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dřevěných dechových
nástrojů / ZUŠ Kroměříž
21.3. (čt) - Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou žesťových dechových
nástrojů / ZUŠ Uh. Hradiště
24.3. (Ne) 15:00 - Ostrožský Skřivánek / Zámek OU
28.3. (čt) 16:00 - Žákovská besídka / Hluk

Duben







4.4. (čt) - Okresní kolo soutěže ve hře na EKN / Hluk
9.4. (út) 17:00 - Žákovská besídka / Uh. Ostroh
24.4. (st) 17.00 - Kladení věnců Město OU /žesťový kvartet
24.4. (st) 16:00 - Žákovská besídka / ZUŠ Hluk
25.4. (čt) - Krajská soutěž ZUŠ ve hře na EKN / D - Music Kroměříž
30.4. (út) 16:00 - Hucký bombóz - přehlídka dětských cimbálových muzik /Hluk ZUŠ

Květen












5. 5. (ne) - MVF Kongresové centrum Zlín / diriguje T. Netopil
7. 5. (út) - MVF Dům kultury Uherské Hradiště / diriguje J. Kadavý
7. 5. (út) - Žákovská besídka / Uh. Ostroh
18. 5. (so) - MVF Zámek Holešov / diriguje J. Kadavý
7. 5. (út) - Žákovská besídka / Hluk
12.5. (ne) - 120. výročí narození O.Borůvky / Havlíček-Meislová
14.5. (út) - Májový koncert / Uh. Ostroh
22.5. (st) 10:00 - Výchovný koncert Instr. soubor BMV / ZŠ Veselí n/Mor.
23.5. (čt) - Ústřední soutěž ZUŠ ve hře na EKN / D - Music Kroměříž
24.5. (pá) 18:00 - Noc kostelů - pěvecký sbor- kytary / Hluk
31.5. (pá) - Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ - Uh. Ostroh

Červen











1.6. (so) - ZUŠ Open Praha senát - CM Pramének
3.6. (po) - Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ - HLUK
3. 6. (po) - Závěrečná besídka / Hluk
7. 6. (út) - Závěrečná besídka / Uh. Ostroh
8. 6. (so) - MVF Skleník Kroměříž / diriguje J. Kadavý
10. 6. (po) 18:00 - Absolventský koncert / Hluk
11. 6. (út) 17:00 - Absolventský koncert / Uh. Ostroh
12. 6. (st) - Závěrečná besídka / Hluk
12.6. (st) - Vernisáž výstavy VO / Uh. Ostroh
13. 6. (čt) - Závěrečná besídka / Hluk
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14.6. (pá) - Vystoupení tanečního oboru a pěveckého sboru / Uh. Ostroh
17. 6. (po) - Závěrečná besídka / Hluk
18. 6. (út) - Závěrečná besídka / Uh. Ostroh, Ostrožská Lhota
20.6. (čt) - Den hudby / Hluk
25. 6. (út) - Závěrečná besídka / Uh. Ostroh
 26.6. (st) 10.00 - Pasování předškoláků / Knihovna Uh. Ostroh

9. Spolupráce a partnerské vztahy

9.1.

Spolupráce

Spolupráce se zákonnými zástupci
Škola aktivně spolupracuje se zákonnými zástupci. Po dohodě s učitelem je rodičům umožněn
přístup do vyučovacích hodin a můžou tak sledovat výuku svých dětí.
Další neméně důležitou spoluprací s rodiči je možné vidět na žákovských besídkách,
koncertech a výstavách.

Spolupráce s odborníky
Ve středu 31. října 2018 se v odpoledních hodinách v koncertním sále uskutečnilo nevšední a
poučné setkání s členem Vídeňských symfoniků - Liborem Meislem, který pro naše žáky
uspořádal tříhodinový workshop. Houslisté naší ZUŠky, tak měli možnost pracovat s tímto
skvělým interpretem, který jim předal cenné rady a zkušenosti. Podle ohlasu žáků, byla tato
akce velmi přínosná a inspirující a už se těší na další setkání.
Škola dlouhodobě spolupracuje s konzervatoří P. J. Vejvanovského

v Kroměříži, s

konzervatoří Evangelické akademie Olomouc, konzervatoří Brno a s Pražskou konzervatoří,
kde především žáci, kteří se chtějí ucházet o přijetí na tyto školy, využívali konzultace a
spolupracovali spolu s jejich pedagogy s pedagogy těchto středních uměleckých škol.

Spolupráce s bývalými žáky
Škola kontinuálně a dlouhodobě spolupracuje s bývalými žáky, kteří jsou hosté zejména
kolektivní výuky. Aktivně se zapojují do instrumentálních souborů, cimbálových muzik a
pěveckého sboru.
16

Spolupráce s ostatními ZUŠ
Základní umělecká škola úzce spolupracuje se všemi ZUŠ v rámci regionu (soutěže ZUŠ,
odborné semináře, společné koncerty a přehlídky a pod.). Velkou událostí byl druhý
ročník mimořádně úspěšného projektu Malí velcí filharmonici 2019, kdy se členové orchestru
FBM ocitli i v roli mentorů a talentovaní žáci veřejných základních uměleckých škol Zlínského
kraje se stanou praktikujícími hudebníky. Za naši školu byli vybraní tři žáci (2 housle, 1 příčná
flétna). Společný orchestr absolvoval po několika společných zkouškách čtyři koncerty:
5. května ve Zlíně (Kongresové centrum), 7. května v Uh. Hradišti (Klub kultury), 18. května
v Holešově (zámek Holešov) a 8. června v Kroměříži (Skleník Květné zahrady).

Spolupráce s okolními MŠ a ZŠ
Škola v rámci regionu pravidelně spolupracuje s mateřskými a základními školami. V prosinci
2018 jsme pro děti z MŠ a ZŠ Hluk a Uherský Ostroh připravili Vánoční výchovný koncert. Další
výchovné koncerty pro místní a okolní MŠ a ZŠ se uskutečnili v květnu a červnu 2019 (viz.
přehled akcí). Do těchto výchovných koncertů se zapojili žáci všech oborů (hudební, taneční a
výtvarný) a vzniklo tak multioborové představení.

9.2.

Partnerské vztahy

Mezi hlavní partnery ZUŠ patří města a obec, ve kterých škola působí, okolní města, ZUŠ
Zlínského kraje, dále pak jsou to zejména Mikroregion Ostrožko, Nadace Synot, folklórní
soubory.

10. Údaje o realizovaných projektech
Škola se úspěšně zapojila do dvou grantových řízení:
Z Kulturního grantu Nadace Synot 2018, získala částku 10.000,-Kč na údržbu a opravu
hudebních nástrojů.
Z Grantu školství a zájmové činnosti Nadace Synot 2018, získala částku 10.000,-Kč na pořízení
obalů a pouzder pro hudební nástroje.
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11. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Dne 17.12.2018 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Jednalo se o
dílčí kontrolu provozu v Hluku nad plněním povinností stanovených v §7 odst.1 zákona č.
258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 410/20015 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Dle
protokolu uloženého v dokumentaci školy nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 5.2.2019 byla provedena kontrola zaměstnanci Zlínského kraje. Předmětem byla dotace
ze státního rozpočtu poskytnutá v rámci Rozvojového programu MŠMT – Podpora soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018. Nebylo zjištěno žádné porušení obecné
závazných a právních předpisů. Protokol o kontrole je uložen v dokumentaci školy.

12. Základní údaje o hospodaření
Výnosy roku 2018
Celkové výnosy činily 7.823.396,45 Kč, z toho dotace 6.755.818,-- Kč, ostatní výnosy,
včetně školného, činily 1.027.578,45 Kč, z toho čerpání fondů 40.000,-- Kč.

Náklady roku 2018
Celkové náklady činily 7.819.292,22 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 6.755.818,-- Kč,
provozní náklady 1.023.474,22 Kč, čerpání fondu 40.000,-- Kč.

Výsledek hospodaření roku 2018
Výsledek hospodaření byl 4.104,23 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2018 byly
dodrženy.
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13. Závěr
Základní umělecká škola Uherský Ostroh může být řazena spíše k menším uměleckým školám,
ale přesto má významné místo ve vzdělávacím systému Zlínského kraje. Škola se dlouhodobě
vyznačuje především nadstandartní úrovní souborové hry (3 cimbálové muziky, 2
instrumentální soubory). Toto reflektuje poptávku v našem regionu a chceme toto cestou
pokračovat i nadále.

Systematicky pracujeme na zkvalitnění materiálních podmínek v oblasti vzdělávání, věnujeme
patřičnou pozornost stavu hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek. Snažíme se
vybavovat školu i učebními pomůckami s oblasti moderních technologií, které tak odráží
současné trendy ve výuce v uměleckých oborech.

V letošním školním roce započalo jednání s Městem Uh. Ostroh (vlastníkem budovy) na
zkvalitnění vnitřních prostor, jak z pohledu estetična a funkčnosti, tak i z pohledu zvukové
propustnosti učeben. V současné době jsou na tyto témata vypracovány projekty.

V Uherském Ostrohu dne 28. 8. 2019
Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2019

…………………………………………………..
Mgr. Radim Havlíček
ředitel školy
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