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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:

MgA. Věra Meislová
1. 9. 2020

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 2020/2021 byly vyučovány studijní zaměření hra na:
klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru,
elektrickou kytaru, basovou kytaru, akordeon, klarinet, saxofon, zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, trubku, bicí nástroje.
Souborová hra
Soubory ve školním roce 2020/2021:
Instrumentální soubor BMV, Instrumentální soubor Kapela SRO, Cimbálová muzika Pramének,
Cimbálová muzika ZUŠ Hluk, Kytarový soubor, pěvecký sbor.

2.2.

Výtvarný obor

Studijní zaměření výtvarného oboru
Ve školním roce 2020/2021 byly vyučovány studijní zaměření:
Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Výtvarná tvorba a výtvarná kultura.

2.3.

Taneční obor

Studijní zaměření tanečního oboru
Ve školním roce 2020/2021 byly vyučovány studijní zaměření:
Taneční průprava, Taneční praxe a Základy tanečních technik.

2.4.

Počty žáků

Počty žáků ve školním roce 2020/2021 k datu 30. 9. 2020
Celkem žáků
300

hudební obor
237

výtvarný obor
33
5

taneční obor
30

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 k datu 1. 9. 2020:
interní pracovníci
externí pracovníci
pedagogové celkem

Počet fyzických osob
17
1
18
6

Přepočtené úvazky
12,6
0,3
12,9

Další údaje o pedagogických pracovnících k datu 1. 9. 2020:
Poř.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.2.

Pracovní zařazení
Učitel HO
Učitel TO
Učitel HO - ředitel
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel VO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO
Učitel HO

Úvazek
0,870
0,333
1,000
1,000
0,565
0,174
1,000
0,304
0,429
1,000
1,000
1,000
1,000
0,739
0,565
0,652
1,000
0,261

Kvalifikace
JAMU Brno
Konzervatoř
Ostravská univerzita
Univerzita Palackého
Konzervatoř
Konzervatoř - studující
AMU Praha
JAMU Brno
Univerzita Palackého
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
Konzervatoř
VŠMU Bratislava
Konzervatoř
Konzervatoř - studující

Nepedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci k datu 1. 9. 2020:
interní pracovníci
externí pracovníci
pedagogové celkem

Počet fyzických osob
3
0
3

Přepočtené úvazky
1,8
0
1,8

Další údaje o pedagogických pracovnících k datu 1. 9. 2020:
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 zúčastnili
vzdělávacích akcí a školení viz Přehled DVPP a ostatních pracovníků.

Přehled DVPP a ostatních pracovníků ve školním roce 2020/2021
Pořadatel
Miroslav Mořický
Miroslav Mořický
ZUŠ Uh. Ostroh

Akce
Školení BOZP
Školení PO
Komunikační nástroje Skype, Viber,
WhatsApp, Google Meet,
Dílna tvořivého přístupu v HN pro mladší žáky
Dílna tvořivého přístupu v HN pro starší žáky
Účetníctví PO v oblasti školství
Použití aplikace FaMa+

NPI Praha
NPI Praha
Mgr. Lorencová
KÚ Zlínského kraje

Počet účastníků
21
21
18
1
1
1
1

4. Údaje o přijímání uchazečů
Přijímací talentové zkoušky na školní rok 2020/2021 byly vyhlášeny na pracovní dny
od 1. do 8. června 2020.
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
oficíálních webových stránkách školy, na oficiálních facebookových stránkách školy a na
školním Youtube kanálu.

Nově zařazení žáci do jednotlivých oborů k 1. 6. 2021:
Obory

Počet přijatých
45
6
7
58

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
20
1
0
21

Obory
Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem absolventů

Počet absolventů II.
stupně
3
0
0
3

Obory
Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem absolventů

5.2.

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol
Konzervatoř

přihláš.
2

5.3.

přijato
2

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 (za 2. pololetí)
Obory

Hudební
Výtvarný
Taneční
Celkem

Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
prospěl
204
4
22
1
24
0
250
5

Ostatní žáci jsou v přípravných ročnících.
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neprospěl
0
0
0
0

6. Soutěže a přehlídky
Pro školní rok 2020/2021 MŠMT z důvodu epidemie COVID-19 nevyhlásilo žádné soutěže
základních uměleckých škol.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V letošním školním roce se žáci i pedagogové prezentovali především pomocí internetový
online nástrojů a to především oficiální facebookové stránky školy a školním YouTube kanálu.
Kromě žákovských online besídek jsme uspořádali spolu s Městem Uherský Ostroh a Městem
Hluk Vánoční online koncert. Mezi další významnější online akce patřily: Jarní koncert, Májový
koncert, Májový bonus koncert. Výtvarníci se prezentovali online akcí s názvem Fauna a flóra,
taneční obor se prezentoval s koláží tvořenou snímky z distanční výuky s názvem „Vydržet
znamená zvítězit“. Všechny tyto akce měli premiéru na oficiálním YouTube kanálu školy.
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

8. Spolupráce a partnerské vztahy

8.1.

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. V tomto školním roce to bylo především v rámci online výuky.
20

Spolupráce s odborníky
Samozřejmostí je spolupráce s uměleckými středními školami, 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.

Spolupráce s ostatními ZUŠ
Základní umělecká škola dlouhodobě úzce spolupracuje se všemi ZUŠ v rámci regionu
(soutěže ZUŠ, ZUŠ Open, odborné semináře, společné koncerty, přehlídky a pod.)

Spolupráce s okolními MŠ a ZŠ
Škola v rámci regionu pravidelně spolupracuje s mateřskými a základními školami. V červnu
jsme pro děti z MŠ a ZŠ připravili výchovné koncerty. Další výchovné koncerty, které jsme
naplánovali v 1. pololetí pro místní a okolní MŠ a ZŠ se z důvodu proti epidemiologických
opatření vlády ČR neuskutečnily.

8.2.

Partnerské vztahy

Mezi hlavní partnery ZUŠ patří města a obec, ve kterých škola působí, okolní města, ZUŠ
Zlínského kraje, dále pak jsou to Mikroregion Ostrožko-Veselsko, folklórní soubory aj.
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9. Údaje o realizovaných projektech
V srpnu od 25. do 27.8.2021 jsme realizovali v Uherském Ostrohu a Hluku pro děti od 5 do 10
let příměstský umělecký kemp s názvem Do Zušky na zkoušku.
Do projektu se zapojili téměř všichni pedagogové, kteří pracovali s 30 přihlášenými dětmi.
Účastníci kempu si vyzkoušeli hru na hudební nástroje, malování, kreslení, modelování,
tancování a seznámili se s obsahem vyučovaných uměleckých oborů na naší škole.
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10. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Ve dnech 4. 2. - 23. 2. 2021 byla pracovníky Zlínského kraje provedena kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního
systému a zveřejňování nově uzavřených smluv s plněním nad Kč 50 000,-- bez DPH v Registru
smluv. Bylo kontrolováno období let 2018, 2019 a 2020.
Pochybení zjištěná při kontrole nepředstavují možné riziko s negativním dopadem do
účetnictví a do schvalování účetní závěrky.

11. Základní údaje o hospodaření
Výnosy roku 2020
Celkové výnosy činily 10.523.387,68 Kč, z toho dotace 9.666.008,-- Kč, ostatní výnosy,
včetně školného, činily 857.379,68 Kč.

Náklady roku 2020
Celkové náklady činily 10.616.433,50 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 9.666.008,-- Kč,
provozní náklady 950.425,50 Kč.

Výsledek hospodaření roku 2020
Výsledek hospodaření byl 93.045,82 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2020 byly
dodrženy.

12. Závěr
Průběh vzdělávání ve školním roce 2020/2021 ovlivnila z převážné části proti koronavirová
mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Byla zakázána osobní přítomnost
žáků v ZUŠ, prezenční výuka byla po dobu těchto mimořádných opatření nahrazena distanční
formou vzdělávání. Distanční vzdělávání pro individuální výuku bylo organizováno od 5.10. do
24.11.2021 a od 4.1. do 14.4. 2021. U kolektivních předmětů se vyučovalo distančně od 5.10.
23

do 6.12.2021, od 7.12. do vánoc byla možná prezenční výuka maximálně 10 žáků ve skupině
(při dodržení odstupů). Distanční vzdělávání u kolektivních předmětů dále probíhalo od
4.1.2021 do 23.5.2021.
Distanční výuka byla realizována za pomocí aplikací Skype, Viber, WhatsApp, Messenger, MS
Teams, Google Meet, Google Classroom, elektronickým zasláním výukových materiálů,
výukových videí atp. V této nelehké době nás povzbuzovali, stejně jako minulý školní rok velmi
pochvalné ohlasy rodičů a žáků, s jakým nasazením a kreativitou zvládáme toto distanční
období.

Systematicky pracujeme na zkvalitnění materiálních podmínek v oblasti vzdělávání, věnujeme
patřičnou pozornost stavu hudebních nástrojů a dalších učebních pomůcek. Snažíme se
vybavovat školu učebními pomůckami z oblasti moderních technologií, které tak odráží
současné trendy a v dnešní „covidové“ době i zásadní potřeby ve výuce napříč všemi
uměleckými obory.
Období zákazu osobní přítomnosti žáků v ZUŠ jsme využili k renovaci hlavního vstupu a části
foyeru a k výměně veškerých podlahovin v učebnách hudebního oboru v sídle školy v
Uherském Ostrohu.
V blízké budoucnosti se chystáme ve spolupráci s Městem Uherský Ostroh na výměnu
osvětlení v učebně výtvarného oboru a v učebnách hudebního oboru, za nízkoenergetické led
osvětlení.

V Uherském Ostrohu dne 30. 9. 2021
Projednáno na pedagogické radě dne 26. 10. 2021

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