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Základní údaje o škole 
  
Název školy:   Základní umělecká škola Otrokovice 
Sídlo:    Školní 806,  765 02  Otrokovice  
 
Místa poskytování vzdělávání. 

    1.   768 21   Kvasice, Husova 642 
    2.   765 02   Otrokovice, Jana Žižky 1355 
    3.   763 62   Tlumačov, nám. Komenského 170  
    4.   765 02   Otrokovice, Školní 806   
 

Forma hospodaření:  příspěvková organizace 
IČO.    00839311 
IZO:    102331103 
 
Zřizovatel.   Zlínský kraj 
Sídlo:    Tř. T. Bati 21,   760 01  Zlín 
 
Jméno ředitele školy:  Milada Grimová  
Zástupce statutárního orgánu: Ing. Miroslav Sova  

       
Kontakty na zařízení:  tel.:   577 925 366   
    e-mail:  zusot@zusotr.cz 
    www.zusotrokovice.cz 
 
Datum založení školy:    1.9.1946   
Datum zařazení do sítě:  24.5.1996 č.j. 1152/18-ZL 
Poslední změna ve školském rejstříku: 
     22.7.2010 č.j. 19 146/2010-21 
 
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole:  580 

 
 
 

Základní údaje za školní rok 2015/2016  
 
Žáků celkem 534 
Z toho dospělých žáků 0 
Dospělých absolventů 0 
 
Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2015/2016 
 
 Jednotlivé obory (Kč) měsíčně 
Hudební                           300 
Literárně dramatický                           100 
Taneční                           160 
Výtvarný                           200 
 
 
 
Rada školy zřízena:  NE 
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Aktuální stav školy 
 
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 534 žáků, které vyučovalo 23 pedagogů. Škola 
poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém. Výuka je realizována v hlavní budově školy na ulici Školní 806, která je majetkem  
Zlínského kraje. V budově s bezbariérovým přístupem jsou vyučovány obory hudební a literárně-
dramatický. V pronajatých prostorách základní školy jsou vyučovány obory taneční a výtvarný. 
Hudební obor je také vyučován v Kulturním a informačním centru  Tlumačov. V základní škole 
Kvasice jsou vyučovány obory hudební a výtvarný.  
 
 
 
Materiální podmínky. 
V hlavní budově jsou na velmi dobré úrovni, chybí vhodný sálek pro výuku literárně-dramatického 
oboru. Nejméně vhodné podmínky, tři menší místnosti, má výtvarný obor v prostorách základní školy. 
Každoročně jsou doplňovány  učební pomůcky do jednotlivých oborů. Do hudebního oboru byl 
zakoupen cajon,, čtyři učebny byly vybaveny PC tenkými klienty.  Drobné učební pomůcky byly také 
pořízeny do oborů tanečního a literárně-dramatického- rekvizity pro veřejná vystoupení. Všechny 
obory jsou průběžně doplňovány odbornou literaturou.  
Ve čtyřech učebnách a v hudebním sále byla pořízena klimatizace. 
  
 
 
 
Opravy a udržování. 
Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny opravy a ladění klavírů,  opravy žaluzií, elektroinstalace, 
a venkovního schodiště.   
V průběhu hlavních prázdnin byly v budově sídla školy provedeny malířské a natěračské práce. 
 
 
 
Personální podmínky. 
Skladba pedagogických i ostatních pracovníků je vyhovující. Pedagogové se průběžně vzdělávají jak 
na seminářích v rámci DVPP, tak formou samostudia. 
 
 
 
Škola se během školního roku prezentovala řadou školních a mimoškolních akcí, na kterých se 
podílely všechny obory (viz přehled akcí). K nejvýznamnějším patří zcela určitě všeoborové projekty 
„Hrátky s uměním“ pro mateřské školy, „Setkání s Mozartem“ pro základní a střední školy, dále 
prezentace žáků literárně-dramatického oboru v rámci FILM FESTIVAL ZLÍN 2016. Výtvarný obor 
úspěšně dokončil projekt Výtvarné zpracování ploch podél cyklostezky v Otrokovicích. 
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 
 
  
 
Obor : Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 
Počet žáků    283            35      91  125 
Počet tříd       11,6               0,4       0,8    1,4 
Počet hodin     260              9      20    33 
Počet žáků s rozšíř.vyuč.        0              0       0      0 
 
 
 
Další údaje : 
 
 
Hudební obor 
Vyučované nástroje: 
hra na -  klavír, elektronické klávesové nástroje,  housle, violu, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru, 
elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon., bicí nástroje.V hudebním oboru 
je také vyučována pěvecká hlasová výchova, populární zpěv a sborový zpěv. 
Žáci navštěvují kromě individuální nástrojové výuky také předměty komorní a souborové hry.  
Soubory ve školním roce 2015/2016 : 
houslový, cimbálová muzika mladších žáků, cimbálová muzika starších žáků, soubor zobcových 
fléten,  kytarový soubor, pěvecký sbor, školní kapela a další příležitostná uskupení komorní hry.  
 
 
Literárně-dramatický obor     
Vyučované předměty: 
dramatická průprava, dramatika a slovesnost, přednes, práce v souboru,  volitelné předměty -  pohyb, 
hudebně-hlasová a rytmická průprava.  V průběhu studia získají žáci základy dramatiky s loutkou – 
pohyb a technika vodění jednoduchých loutek. 
 
 
Taneční obor 
Vyučované předměty:  
taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, základy klasické taneční techniky, základy lidového 
tance. Obor se specializuje na scénický  tanec. 
 
 
Výtvarný obor 
Vyučované předměty: 
Plošná tvorba,  prostorová tvorba,  objektová a akční tvorba, výtvarná kultura. Do výuky jsou 
zařazovány nové formy a metody  - multimediální výchova, digitální fotografie. 
  
 
Výuka ve všech oborech je v souladu s platnými učebními plány a osnovami pro základní umělecké 
školy. Od 1.9.2015  probíhala výuka přípravného studia, prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků 
základního studia podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Otrokovice. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 :  
 
 K datu 30.6.2016 

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci           18          15 
Dohody o prac.činnosti              4          1,5 

Věková struktura je vcelku optimální. Kvalifikovanost výuky je 100%.  
 
 
Obor : Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 
Počet  pedagogů          18              1        1      2 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 : 
 
 k datu 30.6.2016 

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci             1          1,0 
Dohody o prac.činnosti             1          0,4 

Struktura nepedagogických pracovníků je vyhovující. 
 
 
 
 
 

Údaje o přijímacím řízení 
 
 
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce  2015/2016 : 
 
Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počty žáků přihlášených :           52                   10          11          35 
Počty žáků přijatých :           45                    9          11          32 
 
 
Komentář k vývoji zájmů žáků. 
Obor hudební: 
V posledních letech poklesl zájem o výuku hry na smyčcové nástroje, akordeon, dřevěné dechové 
nástroje (mimo zobcovou flétnu), naopak je stále větší zájem o výuku elektronických klávesových 
nástrojů, výuku hry na kytaru, elektrickou kytaru  a výuku populárního zpěvu. 
Obory výtvarný, taneční, literárně-dramatický: zájem  je v posledních letech přibližně stejný. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
Absolventi školy ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech : 

 
Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počty absolventů :         12                1          9           2 
 
 
 
Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2016) : 
 

Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola 
výtvarného směru 

VŠ uměleckého 
směru 

Jiné navazující na 
ZUŠ 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 
   1    1          0    0           0       0   1     1       0      0 
 
 
 
Výsledky soutěží a přehlídek základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR ve školním roce 
2015/2016 : 
 

 
Soutěže hudebního oboru 
 
Okresní kolo     umístění 
 
Komorní hra     
s převahou smyčcových nástrojů  1x 1. místo 
      
      1x 2 místo 
  
      1x čestné uznání 
 
 
Soutěže literárně-dramatického oboru 
 
Pohádková taškařice, která musí podařit se…  účast v krajské přehlídce LDO 
Takový je život aneb Sitcom včera, dnes a zítra  účast v krajské přehlídce LDO 
 
 
 
Soutěže a přehlídky pořádané jinými subjekty 
 
Talent show – Napajedla 
Oddech – DDM Sluníčko, Otrokovice 
Nad Oblaky – pěvecký festival Olomouc 
Koledy tří národů 
My tří králové 
Otrokovice mají talent 
Kytarová soutěž Zlín 2016 
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  Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   
 
Ve školním roce 2015/2016  nenavštěvovali školu žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 
 
 

    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Škola každoročně zpracovává minimální preventivní program který je pravidelně vyhodnocován. 
 
 
 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
9/2015-6/2016 

  

Akce Počet účastníků Celková cena za akci 

 

      

Školení BOZP 4 666 

Školení PO 22 2620 

Inventarizace 1 1690 

Spisová a arch. služba 1 1600 

JAMU Brno 1 3600 

Cestovní náhrady 1 1500 

Novela zákona o pedag. pracov. 1 980 

NIDV 3 1710 

seminář-dílna tvořivého přístupu k hudbě 2 1400 

Kolokvium ředitelů 1 1500 

Komunikace pro ved. prac. 1 650 

Metodika hry na dechové nástroje 1 800 

Konzervatoř Olomouc 1 750 

Komunikace mezi účast. vých. vzděl. procesu 2 1200 

Využití nových metod a forem 1 600 

JAMU Brno 1 4500 

Zkušený učitel 1 800 

Celost. vzděl. setkání řídících pracovníků ZUŠ 1 3480 

JAMU Brno 1 900 

Celkem   30946 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

  
• Mimořádné pedagogické aktivity učitelů. 

 
Většina pedagogů všech oborů provozuje aktivní uměleckou činnost. Každoročně se uskuteční    
koncert učitelů. 
K mimořádným pedagogickým aktivitám také patří příprava žáků k talentovým zkouškám na školy                                       
uměleckého zaměření.   
   
 

• Významné mimoškolní aktivity žáků. 
 

V průběhu školního roku  se žáci všech oborů podíleli na mnoha mimoškolních aktivitách.  
Mezi významné lze například zahrnout:  
- výchovné koncerty pro mateřské a  základní školy 
- absolventské koncerty žáků hudebního oboru 
- koncerty žáků oborů  hudebního a  tanečního 
- výstavy prací žáků výtvarného oboru 
- účast žáků v soutěžích a přehlídkách 
- další akce pořádané ve spolupráci s jinými subjekty  
- účast žáků na kulturních a společenských akcích v Tlumačově a Kvasicích 
- účast žáků na akcích pořádaných odborem školství MěÚ Otrokovice  

 
 

 
Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 

 
Den  Akce a    místo   konání      Připravil obor 
(Zkratky obrů: HO - hudební,  VO – výtvarný,  TO – taneční,  LDO – literárně-dramatický) 
 
 
Rok 2015 
21.9.        „ Každý svého zdraví strůjcem“, Otrokovická beseda                                          HO 
22.9.        „Každý svého zdraví strůjcem“, Otrokovická beseda                                           HO 
5.10.         Můj oblíbený knižní hrdina, knihovna Baťov Otrokovice                                   VO 
7.10.         Vernisáž, Senior C Otrokovice                                                                             HO 
26.10.       Vernisáž, Galerie Otrokovice                                                                                HO 
                 Den vzniku samostatného čs. státu, Otrokovická beseda                                     HO 
27.10.       Podzimní besídka, KIS Tlumačov                                                                        HO 
10.11        Hudební podvečer, koncert, sál ZUŠ                                                                    HO, LDO 
27.11.       Rozsvícení vánočního stromu, náměstí Otrokovice                                             LDO 
1.12.         Klavírní odpoledne, sál ZUŠ                                                                                HO 
10.12.      Vánoční trhy, náměstí Otrokovice                                                                         LDO 
5.12.        Mikulášská besídka, Oldřichovice                                                                         HO 
9.12.        Vystoupení pro seniory, Otrokovická beseda                                                        HO 
11.12.      Vánoční besídka, sál ZUŠ                                                                                      HO 
14.12.      Vánoční besídka, ZŠ Kvasice                                                                                HO 
                Vánoční besídka, KIS Tlumačov                                                                           HO 
15.12.      Vánoční koncert, Otrokovická beseda                                                                   všechny obory 
16.12.      Výchovné koncerty pro MŠ, sál ZUŠ                                                                    HO, VO, LDO 
17.12.      Vánoční besídka, Hospic Hvězda                                                                          HO 
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Rok 2016 
21.1.          Pěvecký koncert, sál ZUŠ                                                                                   HO 
26.1.          Školní kolo soutěže ve hře na EKN, sál  ZUŠ                                                    HO 
27.1.          Školní kolo soutěže v komorní hře, sál ZUŠ                                                      HO 
17.2.          Školní kolo soutěže smyčcového oddělení, sál ZUŠ                                          HO 
 3.3.           Okresní kolo soutěže v komorní hře smyčcových nástrojů, Zlín                       HO 
 8.3.           Školní besídka, sál ZUŠ                                                                                     HO 
14.3.          Jarní besídka, KIS Tlumačov                                                                             HO 
21.3.          Jarní besídka, ZŠ Kvasice                                                                                   HO 
22.3           Program ke Dni učitelů, Otrokovická beseda                                                    LDO 
 2.4.           Smyčcová sobota, konzervatoř Kroměříž                                                           HO 
4., 5.4.       Krajské kolo soutěžní přehlídky LDO, Zlín                                                       LDO 
5.4.            Třídní besídka klavírního oddělení, sál ZUŠ                                                      HO 
8.4.            Hrátky s uměním, pro MŠ, sál ZUŠ                                                                    všechny obory 
                  Přehlídka soudobého tance, Otrokovická beseda                                                TO 
10.4.          Vítání jara, Otrokovická beseda                                                                          HO  
22.4.          Hrátky s uměním, pro MŠ, sál ZUŠ                                                                    všechny obory  
26.4.          Koncert souborů, Otrokovická beseda                                                                 HO, LDO 
 3.5.           Radosti s klavírem, sál ZUŠ                                                                                 HO 
10.5.          Výchovné koncerty pro MŠ, sál ZUŠ                                                                  všechny obory 
                  ZUŠKA?ZUŠKA!, Kongresové centrum Zlín                                                     TO 
11.5.          MORAVIATALENT, Zlín                                                                                   TO  
12.5.          Vystoupení v Charitě sv. Anežky v Otrokovicích                                                LDO                  
20.5.          Kytarová soutěž, ZUŠ Harmonie Zlín                                                                  HO 
25.5.          Koncert absolventů, sál ZUŠ                                                                                HO 
30.5.          Výchovný koncert, MŠ Kvasice                                                                           HO 
31.5.          Divadelní zóna v rámci ZFF 2016                                                                        VO, LDO 
                  Filmová klapka, Otrokovická beseda                                                                    VO 
1.6.            Žákovská besídka, sál ZUŠ                                                                                    HO 
2.6.            Taneční koncert, Otrokovická beseda                                                                    TO 
                  Pěvecké vystoupení pro maturanty SPŠ, MěÚ Otrokovice                                    HO 
4.6.            Den pro rodinu, KIS Tlumačov                                                                              HO 
6.6.            Výchovný koncert pro MŠ Kvasice                                                                        HO 
                  Vernisáž výstavy žákovských prací, Otrokovická beseda                                      HO  
7.6.            Hudební program, Galerie Otrokovice                                                                    HO 
10.6.          Hudební program, Senior Hvězda Zlín                                                                   HO 
14.6.          Třídní koncert, sál ZUŠ                                                                                           HO 
16.6.          Výstava VO, ZŠ Kvasice                                                                                        VO 
17.6.          Třídní koncert, sál ZUŠ                                                                                           HO 
18.6.          Holešovská REGATA                                                                                             TO 
20.6.          Žákovský koncert, ZŠ Kvasice                                                                                HO 
                  Odpoledne s literárně-dramatickým oborem, Otrokovická beseda                         LDO 
21.6.          Koncert rodin, sál ZUŠ                                                                                            HO 
22.6.          Žákovský koncert, sál ZUŠ                                                                                      HO 
23.6.          Žákovský koncert, sál ZUŠ                                                                                      HO 
27.6.          Vzhůru k výškám, Otrokovická beseda                                                                    HO 
28.6.          Žákovský koncert, KIS Tlumačov                                                                            HO 
                  Žákovská koncert, sál ZUŠ                                                                                       HO                   
                                                         
 
 
        
                                                      



 10

  
 

 
 

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Celkové výnosy ( v Kč ) 8 759 658,00 

z toho : 
Dotace od zřizovatele 7 334 764,00 
Dotace od města otrokovice 64 000,00 
Úplata za vzdělávání + pronájem nástrojů 1 360 894,00 
Úroky 
Ostatní výnosy  

  
Celkové náklady ( v Kč ) 8 656 009,00 
z toho :  
Mzdové náklady 7 334 764,00  
Provozní náklady 1 321 245,00 

 

  
Hospodářský výsledek 103 648,03 

 

 
 

 
 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 
 

 
Údaje o výsledcích  veřejnosprávní kontroly 
Ve školním roce 2015/2016 se neuskutečnila žádná veřejnosprávní kontrola. 

 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 
 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 

 
 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 
z cizích zdrojů 
Škola samostatně nepředkládala projekt financovaný z cizích zdrojů. 
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Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Spolupráce s níže uvedenými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spočívá především v přípravě a 
realizaci kulturních programů a výstav výtvarných prací. Konkrétní informace lze najít v přehledu akcí 
2015/2016.  
 
Mateřské, základní a střední školy v okruhu působnosti  Charita Otrokovice 
Otrokovická BESEDA      Nadace Šance při FN Olomouc 
Město Otrokovice      Filharmonie B. Martinů 
Domov důchodců, SENIOR A, B,  C  Otrokovice  Knihovna F. Bartoše 
Café Naděje Otrokovice     Základní škola praktická 
DDM Sluníčko Otrokovice     Obce Kvasice a Tlumačov 
Dům kultury Zlín      Základní umělecké školy regionu 
Městské divadlo Zlín 
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Závěr  výroční  zprávy 
 
 
Základní umělecká škola Otrokovice poskytuje základy uměleckého vzdělávání v souladu s platnými 
právními předpisy v oborech hudebním, tanečním výtvarném a literárně-dramatickém. Je nedílnou 
součástí kulturního a společenského dění nejen v místě působiště, ale také v blízkém okolí, především 
v obcích Tlumačov a  Kvasice, kde má svá další místa poskytování vzdělávání. Výsledky vzdělávání 
se projevují zapojením do uměleckých soutěží a přehlídek, přijímáním absolventů na pokračující 
umělecké vzdělávání a také zapojením do školních a mimoškolních aktivit. 
      
Materiálně-technické zabezpečení a personální podmínky. 
V hlavní budově na ulici Školní jsou materiální podmínky na velmi dobré úrovni. Díky 
bezbariérovému přístupu je poskytováno vzdělávání také žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami.V pronajatých prostorách základních škol jsou podmínky pro výuku méně vyhovující. 
Především výuka výtvarného oboru probíhá ve třech menších místnostech základní školy. V oblasti 
personálního zabezpečení je kladen důraz na kvalifikovanost pracovníků a jejich další průběžné 
vzdělávání. 
 
Hlavním úkolem ve školním roce 2015/2016 bylo zhodnocení výuky podle vlastního Školního 
vzdělávacího programu Základní umělecké školy Otrokovice a na základě vyhodnocení přepracování 
příslušných kapitol.  K 1.9.2016 byl Školní vzdělávací program aktualizován.      
Dalším, neméně důležitým úkolem, bylo pokračování v rozšiřování mezioborové spolupráce.  
Podařilo se navázat užší spolupráci s mateřskými školami. Jedná se o  průzkum hudebního a 
výtvarného cítění dětí  předškolního věku  a  jeho postupné rozvíjení v základní umělecké škole. 
Pro zmíněný úkol posloužil všeoborový projekt Hrátky s uměním zaměřený na děti předškolního věku. 
U příležitosti výročí W. A. Mozarta byl ve všech oborech realizován projekt Setkání s Mozartem. 
Vyvrcholením bude společný koncert v listopadu 2016. 
Výtvarný obor  dokončil projekt Výtvarné zpracování ploch podél cyklostezky v Otrokovicích. 
V rámci  projektu ZUŠKA?ZUŠKA školu úspěšně reprezentovaly obory literárně-dramatický a 
taneční. 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s §10 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
 
 
Datum zpracování zprávy:    15.9.2016 
 
 
Datum projednání na pedagogické radě: 11.10.2016 

 
 
 
 
 
Milada Grimová       

            ředitelka školy 
 
 
     


