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Každoročně zpracovávaná zpráva o činnosti Základní umělecké školy Otrokovice předkládá její 

bohaté aktivity, které byly v tomto školním roce ve znamení jejího 80. výročí založení. 

 

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:  Mgr. Jindřiška Keferová  

Zástupce statutárního orgánu: BcA. Hana Geržová  

       

Kontakty na zařízení:  tel.:   577 925 366   

    e-mail:  zusotr@zusotr.cz 

    www.zusotrokovice.cz 

ID  datové schránky:  p9h7p7k 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zusotrokovice.cz/
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Aktuální stav školy 

 

V základní umělecké škole se systematicky a dlouhodobě vzdělává v jednotlivých uměleckých oborech, 

tím se výrazně odlišuje od různých kroužků a vzdělávacích kurzů, které mají spíš relaxační charakter. 

Pedagogové, kteří zde učí, jsou plně kvalifikovanými odborníky, kteří dosáhli nejen uměleckého, ale 

také pedagogického vzdělání. Základní umělecká škola rovněž mimořádně nadané žáky připravuje na 

studium na středních a vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

Ve školním roce 2018 – 2019 naši školu navštěvovalo celkem 565 žáků (k 30. 9. 2018), v posledních 

letech jde o ustálený počet zájemců, který dokládá kvalitu školy a jejich pedagogů. Pro uměleckou 

výchovu dětí nám vytváří podmínky náš zřizovatel, tj. Zlínský kraj, samozřejmě také s podporou Města 

Otrokovice, které přispívá například na nájem prostor pro taneční a výtvarný obor v ZŠ TGM 

Otrokovice. 

Tento školní rok byl ve znamení 80. výročí založení školy. V rámci výročí se uskutečnila řada koncertů 

žáků i pedagogů a byl tiskem vydán almanach. 

Škola rovněž spolupracuje s dalšími institucemi, jako například domovem důchodců Senior Otrokovice, 

Hvězda Malenovice, KIS Tlumačov, ZŠ Kvasice apod., kde několikrát ročně naši žáci vystupují.  

Žáci se pravidelně účastní soutěží, festivalů a přehlídek. V tomto roce jsme se navíc účastnili projektů, 

které organizuje spolek ZUŠka? ZUŠka! – Malí velcí herci, Malí velcí filharmonici a Malí velcí 

výtvarníci. Dále se taneční a výtvarný obor účastnil tvůrčího pobytu v chorvatském Rabacu.  

Důležitá je pro nás rovněž komunikace s rodiči žáků, kteří se mohou podle svého zájmu účastnit osobně 

výuky, ale také navštívit naše koncerty, různá vystoupení, třídní besídky a podobně. Učitelé nabízejí 

možnost individuální konzultace především pro žáky přípravné výchovy, prostřednictvím mailové 

korespondence nebo žákovských knížek. 

 

Přehled oborů 

 

Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-

dramatickém. Ve školním roce 2018/2019 bylo vzděláváno 565 žáků, které vyučovalo 22 pedagogů. 

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 TGM v Otrokovicích 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. Výuka v jednotlivých oborech probíhá formou 

individuálního, skupinového nebo kolektivního vzdělávání, a to v přípravném studiu a základním studiu 

prvního a druhého stupně. Nejmladší žáky formujeme hravou formou v přípravném studiu ve všech 

oborech, starší žáci si mohou vybrat z nabídky tradičních i moderních zaměření (jako například 

populární zpěv, hra na elektronické klávesové nástroje nebo mladý mistr zvuku). Mohou se také přidat 

do dvou skupin cimbálové muziky, souboru smyčcových nástrojů nebo školní kapely. Nutno 

poznamenat, že všechny obory a studijní zaměření mají rovnoprávné postavení. 

 

Školní vzdělávací program ZUŠ Otrokovice 

 

Již sedmým rokem jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu, který pedagogové ZUŠ 

zpracovali s přihlédnutím k zájmům žáků, současným trendům a osobním zkušenostem. Žáky II. stupně 

jsme vzdělávali podle dobíhajících učebních plánů MŠMT ČR. Revize ŠVP zohlední v příštím roce 

zkušenosti především v hudební nauce, hledají se tedy cesty zkvalitnění teoretické výuky. 

 

 

Základní údaje za školní rok 2018/2019  k 28. 6. 2019 

 

Žáků celkem 564 

Z toho dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 
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Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

 

 Jednotlivé obory (Kč) měsíčně 

Hudební                           300 

Přípravné odd. hudební                           260 

Nástrojová skupinová v.                           260 

Literárně dramatický                           120 

Taneční                           180 

Přípravné odd. taneční                           180 

Výtvarný                           240 

Přípravné odd, výtvarné                           240 

 

 

 

Rada školy není zřízena 

 

Materiální podmínky 

 

V hlavní budově jsou materiální podmínky celkem na dobré úrovni, chybí vhodný sálek pro výuku 

literárně-dramatického oboru, zároveň i hudební obor v poslední době pociťuje problémy s rozmístěním 

v učebnách v hlavní budově.  Nejméně vhodné podmínky, tři menší místnosti, má výtvarný obor 

v prostorách základní školy. 

Každoročně jsou doplňovány učební pomůcky do jednotlivých oborů. Všechny obory jsou průběžně 

doplňovány odbornou literaturou i počítačovou technikou.  

 

 

 

Opravy a udržování 

 

Ve školním roce 2018/2019 byly provedeny opravy a ladění klavírů, oprava kopírovacího stroje, drobné 

opravy hudebních nástrojů. Z důvodu havarijního stavu musela být opravena armatura a servopohon u 

topení. V období hlavních školních prázdnin byly vymalovány chodby hudebního oboru a třída v 

Kvasicích. Byly vyspraveny omítky ve sklepě a vnější omítky na budově. Cítíme potřebu větších oprav 

některých klavírů, ale také nákup dechových a smyčcových nástrojů a modernějších EKN. 

 

 

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 

  

 

Obor : Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet žáků        301             42          72         150 

Počet tříd         14,3              0,6          0,9          1,7 

Počet hodin         312              13          20          36 

Počet žáků s rozšíř. vyuč.           0               0           0           0 
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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 2018/2019: 

houslový, cimbálová muzika mladších žáků, cimbálová muzika starších žáků, soubor zobcových fléten, 

kytarový soubor, pěvecký sbor, školní kapela a další příležitostná uskupení komorní hry.  

 

Ve vzdělávacím zaměření Hra na dechové nástroje jsou žáci zařazeni podle ŠVP ZUŠ Otrokovice do 

těchto studijních zaměření: 

Hra na zobcovou flétnu, hra na flétnu, hra na klarinet a hra na saxofon. 

Žáci od 4. roč. I. st. A žáci II. stupně navštěvují předmět komorní hra (flétnový soubor) a školní kapela. 

Tato studijní zaměření vyučují 3 vyučující (dva na zobc. flétna a hra na flétnu, 1 vyučující – hra na 

klarinet a hra na saxofon). 

Žáci se zúčastnili řady vystoupení: Vánoční koncert v Otrokovické Besedě. Koncert souborů, 

vystoupení v Městské knihovně Otrokovice, vystoupení ke Dni učitelů, Jarní koncert, Výroční koncert 

ZUŠ Otrokovice, Flétnový soubor se umístil na 2. místě v okresním kole soutěže MŠMT v kategorii 

„Komorní hra s převahou dechových nástrojů“. 

Ve školním roce 2018 – 19 studovalo v dech. Oddělení 41 žáků: 

Hra na zobcovou flétnu – 32 

Hra na flétnu – 2 

Hra na klarinet – 4 

Hra na saxofon – 3 

Postupovou zkoušku vykonalo 36 žáků s průměrným hodnocením 1,25 

Dva žáci přípravného studia vykonali přijímací talentovou zkoušku, 3 žáci ukončili studium na i. st. 

Formou absolventského koncertu. 

 

Vyučující klavírního a pěveckého oddělení v roce 2018 – 19 intenzivně naplňovali školní vzdělávací 

program. Jejich práce dospěla k drobným změnám v ŠVP, které se týkají především komorní a čtyřruční 

hry. S žáky se aktivně zapojovali do všech projektů a koncertů školy. Koncert učitelů, Koncert souborů, 

Vánoční koncert na Besedě, Vánoční koncert pro mateřské školy, Klavírní koncert pro maminky, Jarní 

koncert pro mateřské školy, Koncerty pro Senior a hlavně koncert k 80. výročí školy. Všichni vyučující 

připravili individuální třídní koncerty pro rodiče dvakrát do roka. 

Další vzdělávání plnili vyučující dle nabídky seminářů, také předáváním osobních zkušeností a četbou 

odborné literatury (např. Pianissimo), poslechem nahrávek, návštěvou koncertů, výstav. 

Hru na klavír vyučuje na naší škole 13 vyučujících, EKN se věnuje 6 pedagogů, zpěvu 2 vyučující. 

Na konci školního roku prošlo závěrečným zkouškami 142 žáků. 

Hra na klavír – 75 žáků s průměrnou známou 1,4 

Hra na EKN – 34 žáků s průměrnou známkou 1,3 

Sólový a populární zpěv – 33 žáků s průměrnou známkou 1,0. 

 

Žáci Hry na kytaru a Hry na elektrickou kytaru se průběžně připravovali do výuky v souladu s osnovami 

ŠVP. Účastnili se mnoha koncertů, např. koncertů pro mateřské školy, vánočních koncertů, školních a 

závěrečných koncert. Vystoupili na absolventském koncertě v Tlumačově a účastnili se dvou výročních 

koncertů školy. Žáci v Kvasicích se téměř všichni pravidelně účastní všech zdejších koncertů (letos to 

byly čtyři a jeden pro mateřské školy). 

Dva žáci (Frederik Grimmel a Jiří Švec) se zúčastnili kytarových kurzů na Konzervatoři v Kroměříži. 

Tito žáci se začínají připravovat na přijímací zkoušky na uvedenou střední školu (2020/21). 
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Žáci docházeli pravidelně na komorní hru, kde se učili především souhře lidových písní, ale také 

akordové doprovody písniček, své dovednosti v tomto směru také předvedli na koncertech. 

Na škole působily dvě školní kapely, které se účastnily několika veřejných vystoupení (kavárna 

Gulliver, Koncert k 80. výročí školy). 

Postupovou zkoušku vykonalo 51 žáků, celkový průměr známek byl 1,1. 

Čtyři žáci studovali Hru na bicí nástroje, všichni vykonali postupovou zkoušku (průměr známek 1,5). 

Žáci průběžně plnili výstupy ŠVP a také se dle možností zapojovali do komorní hry a školní kapely. 

Jeden z žáků vystoupil na koncertě k 80. výročí školy. 

 

Ve vzdělávacím zaměření Hra na smyčcové nástroje se 27 žákům věnovalo 5 učitelů. Komorní hru žáci 

uskutečňovali ve dvou cimbálových muzikách, klasickém smyčcovém kvartetu, klavírním kvartetu, 

klavírním triu, houslovém duu, violoncellovém triu a smyčcovém souboru (4 housle a 2 violy). Všechny 

tyto soubory se postupně představily rodičům nejméně jednou na veřejném vystoupení. Nejlepší z nich 

se zúčastnili soutěže MŠMT. Nejlepší výsledek z nich vybojovalo klavírní trio (Hodonský J., Baláž V. 

a Stoklasa M.), které získalo druhé místo v krajském kole soutěže, přičemž první místo nebylo uděleno. 

Na housle máme: 21 žáků 

Na violu: 2 žáci 

Na violoncello: 4 žáci 

Stav žáků se snižuje, přestože se učitelé snaží výuku zatraktivnit, nedaří se přilákat nové žáky. 

Nejbolestnější stav je u kontrabasu, jehož absence je citelná zejména v cimbálové muzice. 

Soutěže komorních souborů se na úrovni školního kola zúčastnili všichni učitelé se svými žáky, do 

okresního kola pak bylo vybráno 6 žáků. Smyčcový kvartet byl v soutěži unikátní tím, že byl jediným 

kvartetem s klasickým obsazením smyčcových nástrojů a vybojoval ve své kategorii 2. místo v okresním 

kole. Dvě žákyně (housle a violoncello) se připravovaly na talentové zkoušky na konzervatoře v Brně a 

Kroměříži, obě byly úspěšně přijaty. 

Protože toto oddělení odvedlo během roku obrovský kus práce, byl uspořádán samostatný koncert 

smyčcových nástrojů dne 10. 4. 2019 v Společenském domě, který byl rovněž věnován 80. výročí školy. 

Vedle účasti na soutěžích se žáci podíleli i na projektu Malí velcí filharmonici. Společně 

s profesionálními hudebníky, členy Filharmonie B. Martinů, hráli na 5 veřejných koncertech dvě 

žákyně. 

 

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. 

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo literárně-dramatický obor v naší ZUŠ Otrokovice celkem 44 

žákyň a žáků, kteří pracovali v jednotlivých 5 skupinách složených podle věku, případně podle 

časových možností jednotlivých dětí.  

Pravidelně jsme v rámci výuky procvičovali a rozvíjeli individuální dispozice jednotlivých žáků 

(pohybové, hlasové, improvizační) a teoretické i praktické základy "hereckého řemesla". Kromě 

rozvoje dovedností jsme pracovali celkem na pěti divadelních projektech:  

1., pohádce Proč nechtěl drak princeznu za ženu 

2., pohádce Z deníku kocoura Modroočka 

3., dramatickém projektu Deník Anne Frankové 

4., autorském divadelním skeči "Kam se poděla Beruška" 

5., inscenaci torza hry Robarta Hawdona Dokonalá svatba 

Všechny skupiny měly několik možností veřejného vystupování, ať se již jedná o pravidelné 

účinkování při Koncertech ZUŠ pro otrokovické MŠ, na Vánočním koncertě školy v prostorách 

Otrokovické Besedy nazvaném "Filmové vánoce 2018", či vystoupení "open air" v Kvítkovicích u 

kostela sv. Anny v rámci vánoční akce kvítkovických hasičů. Snad nejvýznamnější akcí tohoto 

školního roku byla účast v krajském kole soutěže LDO ZUŠ, které se odehrálo ve Zlíně v sále Malé 

scény 10.4.2019. S dramatickým projektem "Deník Anne Frankové, který byl vybrán ze všech pěti 
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prací ve školním kole soutěže, jsme získali 2. místo v naší kategorii. Naše vystoupení bylo velmi 

pozitivně hodnoceno, přičemž jsme byli pochváleni za vzrůstající úroveň naší práce, za prostředky, 

přístup a styl, jakým jsme naše zpracování pojali, jakož i za výběr stále aktuální a důležité tématiky 

rasové a jiné nesnášenlivosti. 

Závěrem školního roku se všechny pracovní skupiny představili divákům (rodičům a přátelům) znovu-

uvedením jednotlivých pěti projektů v prostorách zlínského Klubu 204, kde jsme názorně provedli 

rekapitulaci naší celoroční práce a žákyně Adriana Hrubanová (7/1), Aneta Linhartová (4/2) a žák 

Pavel Štec (4/2) podali svůj absolventský výkon. (Byť se před tím zúčastnili i absolventského koncertu 

naší ZUŠ.) Většina žáků se také aktivně podílela, či dokonce vystupovala na Koncertu k 80. výročí 

naší ZUŠ, který jsme pomáhali dramaturgicky i koncepčně sestavovat a režírovat. 

Naše aktivita ve školním roce byla velmi rozsáhlá a náročná, nicméně přinesla kýžené ovoce a kladný 

ohlas jak od laické, tak i od odborné veřejnosti, což nás silně motivuje k další neutuchající akčnosti. 

 

Taneční obor 

 

Vyučované předměty:  

taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, základy klasické taneční techniky, základy lidového 

tance. Obor se specializuje na scénický tanec. 

 

V tanečním oboru absolvovalo celkem 1 žákyně 7. ročník prvního stupně a dvě byly absolventky 4. 

ročníku II. stupně základního studia. Celý školní rok se žáci připravovali na závěrečný koncert, dále na 

festival v rámci Open ZUŠ na Otrokovickém náměstí a také vystoupení u příležitosti 80. výročí založení 

školy. Podařilo se také nacvičit společný flash mob DANCE, DANCE – k mezinárodnímu dni tance. 

Nejzásadnějšími choreografie byly: Vlny, Hledání identity, Na břehu řeku, Big girl don´t cry,.. 

Vyvrcholením celého školního roku byl týdenní tvůrčí projekt tanečního a výtvarného oboru 

v chorvatském Rabacu, kde se žákyně připravovaly na veřejné vystoupení přímo v Rabacu. Tento pobyt 

se shledal s řadou kladných reakcí, jak ze strany žáků, tak ze strany rodičů. 

 

 

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. 

 

V tomto školním roce se výtvarný obor podílel aktivně na mnoha školních i mimoškolních akcích. Jedna 

z mnoha takových akcí byla spolupráce s Domovem pro seniory v Otrokovicích. Zde se výtvarný obor 

prezentoval výstavou prací žáků výtvarného oboru, do které se v rámci mezioborové spolupráce zapojil 

i hudební a taneční obor. Výstava pod názvem „Můj dědeček a babička“ oživila prostory domova 

místních obyvatel tohoto zařízení. 

V měsíci prosinec jsme zařadili do programu ,Vánoční dílničky“, které již tradičně navozují vánoční 

atmosféru prostřednictvím tvorby vánočních dekorací a ukázkou vánočních zvyků a tradic.  

Ve stejném období se výtvarný obor podílel také na Vánočním koncertě v Otrokovické BESEDĚ. Zde 

jsme se prezentovali výstavou, která byla doprovodnou akcí tohoto koncertu včetně dekorativní 

výzdoby opony velkého sálu. 

Průběžně od začátku školního roku 2019/20 jsme připravovali výtvarné práce k realizaci tisku 

Almanachu vydanému k významnému výročí založení naší školy. 

Jako každoročně proběhla ve druhém pololetí velká oborová výstava, která bývá koncipována jako 

průřez celým školním rokem a přehlídkou pestrosti programu tvorby výtvarného oboru.  

Jedna z akcí každoročně se opakujících je také ZUŠ Open, tato akce se sice nekonala z důvodu 

nepřízně počasí, ale na programu se usilovně pracovalo několik týdnů. 

Novou zkušeností byl tvůrčí pobyt v Chorvatsku, ten byl pojat opět jako mezioborová kooperace 

s tanečním oborem naší školy ale také snaha o navázání družby se školou podobného formátu ve městě 

Labin. V rámci tohoho pobytu v chorvatském městě Rabac mohli žáci vzájemně nahlédnout prakticky 

do činnosti výtvarného i tanečního oboru a vnímat tak umění v širším spektru jeho působení. 
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Pobočka Kvasice se prezentovala v místní základní škole vánoční výstavou, která také dokládá aktivní 

činnost této pobočky.  

Výročí založení školy a oslavy spojené s tímto jubileem vyvrcholily koncertem v Otrokovické 

BESEDĚ. Zde se výtvarný obor zapojil prezentací výstavy a také velkoplošnou výzdobou opony a 

další pomocí s organizací. 

Na konci školního roku jsme se zúčastnili společného projektu základních uměleckých škol ve 

Zlínském kraji, a to prezentací výtvarných prací v Květné zahradě v Kroměříži. 

Celoroční součástí práce výtvarného oboru je výzdoba prostor školy. V rámci tohoto jsou žákům 

průběžně vystavovány jejich práce v učebnách.   

Jako každým rokem vytváříme výtvarnou podobu tabla absolventů naší školy. 

 

Na výtvarném oboru absolvovalo 17 žáků v rámci I. stupně. Tito žáci se prezentovaly svou závěrečnou 

absolventskou prací na jedné z výstav školy.  

4 žáci se v tomto roce připravovali na talentové zkoušky na školy s výtvarným zaměřením, všichni 

talentovou zkoušku úspěšně vykonali a byli také přijati na tyto školy. 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Absolventi školy ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých oborech:  58 žáků 

 

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty absolventů:         27               4          10          17 

 

 

Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2019) : 

 

KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola 

výtvarného směru 

VŠ uměleckého 

směru 

Jiné navazující na 

ZUŠ 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 

   2   2          2    2       1       1       2     1       0      0 

 

Údaje o přijímacím řízení    

 

 

Ve školním roce 2018/19 do školy přišlo celkem 132 nových žáků 

V posledních letech poklesl zájem o výuku hry na smyčcové nástroje, dřevěné dechové nástroje 

(mimo zobcovou flétnu), naopak je stále větší zájem o výuku elektronických klávesových nástrojů, 

výuku hry na elektrickou kytaru a výuku populárního zpěvu. 

Obory výtvarný, taneční, literárně-dramatický: zájem je v posledních letech přibližně stejný. 
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Výsledky soutěží a přehlídek základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR ve školním roce 

2018/2019 : 

 

Krajská kola 

Klavírní trio v obsazení Jan Hodonský (housle), Vladimír Baláž (housle), Matyáš Stoklasa (klavír) 

získalo v krajském kole soutěže ZUŠ ve Valašském Meziříčí 2.místo 

Středeční skupina (Blanka Balážová, Šárka Doležalová, Vendula Květáková, Zuzana Pavelková, 

Anita Rochovanská, Aneta Vajdová, Aneta Žáková) získala v literárně dramatickém oboru – 

soutěžní přehlídky v kolektivním projevu soutěže ZUŠ ve Zlíně 2. místo.  

Okresní kola 

Klavírní trio v obsazení Jan Hodonský (housle), Vladimír Baláž (housle), Matyáš Stoklasa (klavír) 

získalo v okresním kole soutěže ZUŠ ve Zlíně 1.místo s postupem do krajského kola. 

Smyčcové kvarteto Petr Vojtášek (housle, Jan Hodonský (housle) Eliška Novotná (viola) a Alena 

Keferová (violoncello) obsadilo v okresním kole soutěže ZUŠ 2. místo. 

Trio zobcových fléten – Josef Ambruz, Štefan Lee Grivalský, Ondřej Lapčík, obdrželo v okresním 

kole 2. místo. 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

  

• Mimořádné pedagogické aktivity učitelů. 

 

Většina pedagogů všech oborů provozuje aktivní uměleckou činnost. V listopadu jsme k 100. výročí  

Československa jsme uskutečnili Koncert učitelů. 

K mimořádným pedagogickým aktivitám také patří příprava žáků k talentovým zkouškám na školy  

uměleckého zaměření, což předpokládá, že věnují svým žákům čas i energii navíc. 

Připravovali rovněž řadu žáků na projekty Malí velcí herci, Malí velcí filharmonikové a Malí velcí výtvarníci. 

 

• 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, literárně – dramatického 

-  a tanečního oboru 

- výstavy prací žáků výtvarného oboru, účast žáků v soutěžích a přehlídkách 

- další akce pořádané ve spolupráci s jinými subjekty (např. Zlínským krajem) 

- účast žáků na kulturních a společenských akcích v Tlumačově a Kvasicích 

- účast žáků na akcích pořádaných odborem školství MěÚ Otrokovice  

- účast žáků na soutěžích 
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Přehled akcí ve školní roce 2018 - 2019 

 

2018 

 

Září:  

3. 9.  zahájení školního roku 2018/19  

18. 9.  Manažerské kompetence ředitele školy a školského zařízení - NIDV Zlín  

27. 9. ZUŠ Holešov - porada ředitelů  

30. 9. premiéra Povídky z jedné a druhé kapsy MD Zlín   

  

Říjen:   

3. 10. Senior - pracovní schůze  

5. 10.  Porada krajská taneční sekce Kroměříž  

9. 10. Malí velcí výtvarníci - ZUŠ Jižní Svahy Zlín 

9. 10. NIDV - Šablony II.  

10. - 11. KPS - Funkční studium  

16. 10. Pedagogická porada  

23. 10. - 24. 10. Olomouc konference AZUŠ - 

25. 10. KPS - funkční studium  

28. 10. Brdo – zpívání ke Dni Československé republiky (12.00) 

              Tlumačov - zpívání ke Dni Československé republiky (18.00) 

  

Listopad:  

1.11. - 2. 11. Setkání ředitelů Pozlovice 

7. 11. Senior, budova B – Den Otevřených dveří - Vernisáž výstavy na téma  

“Můj dědeček, moje babička” a vystoupení našich žáků  

Funkční studium 

12. 11. Porada okresu - taneční sekce ZUŠ Malenovice  

13. - 14. 11. Setkání ředitelů Rožnov p. R.  

13. 11. Školení SPU a SPUCH 

16. 11. Vystoupení v Senioru Hvězda Malenovice, 15h  

19. 11. Workshop ZUŠ Zlín - plastický pohyb – Teatr Plastichesky Moskva   

taneční představení - Variace Statiky-   

19. 11. KONCERT z díla českých skladatelů - sál ZUŠ (hrají učitelé)  

20. 11. Pedagogická rada  

20. 11. v Uherském Hradišti, okresní a krajská schůze smyčců  

23. 11. v ZUŠ Zlín – Jižní Svahy, okresní schůze zobcových fléten  

24. 11. Vítání občánků Kostelany pěv. odd.  

27. 11. Školní koncert Otrokovice 

28. 11. Školení EOS  

Deinstalace výstavy na SENIORU  VO 

Deinstalace výstavy v otr. knihovně - 100 let výročí založení ČR VO 

28.11. Návštěva výstavy Otr. Beseda: sdružení spolku Rozumění (výtvarníci Otr.) VO 

29. 11. KPS 

Třídní koncert  

30. 11. Rozsvěcení stromu Kostelany pěv. odd. 

             Rozsvěcení Vánočního stromečku Otrokovice,  

 

 

Prosinec:  

1. 12. v 15.00 Kvítkovice, u kostela sv. Anny – Vánoční akce kvítkovických hasičů –  

vystoupení žáků LDO 

1.12. Rozsvěcení stromu Tlumačov - pěv. odd.  
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2. 12.  Rozsvěcování Vánočního stromu Březůvky - pěv. odd.  

3. 12. Vernisáž Otrokovice  

Instalace výzdoby školy - VO 

Příprava PF 2019 

11. 12.  Koncert  pro MŠ sál ZUŠ , 8.30, 9.30, 10.30 

11.12. Vánoční besídka Tlumačov  

Vánoční výstava Kvasice 

Vánoční dílničky v prostorách VO 

12. 12. Otrokovická Beseda – zpívá pěvecké oddělení – vystoupení pro důchodce 

13. 12. Vánoční besídka 
15. 12. Vánoční koncert Kostelany pěv. odd.   

17.12. Vánoční besídka ZŠ Kvasice (15.30 Společenská místnost)  

18. 12.  FILMOVÉ VÁNOCE - Otr. Beseda  

19. 12. MŠ Kvasice 

DS Hvězda Malenovice, 

19. 12. Třídní koncert 
Senior Hvězda Malenovice – pěvecké oddělení 

20. 12. Vánoční koncert - ZŠ Mánesova v 10 hodin 

21. 12. MŠ Pastelka Otrokovice 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

2019 

 

Leden:  

22. 1. Pedagogická rada  

24. 1. Školní kola soutěží 

Komorní soubory převaha smyčců 

Komorní soubory převaha zobc. flétny 

31. 1. Koncert pěveckého oddělení 

 

Únor:  

19. 2. Školní koncert, sál školy 
20. 2. Okresní kolo soutěží  - ZUŠ Malenovice 

 

Březen:  

5. 3. Pedagogická rada  

12. 3. focení pedagogů 

12. 3. vystoupení LDO, sál ZUŠ 

25. 3. Koncert  Kvasice 

26. 3. Žákovský koncert 

28. 3. v 16.30 Den učitelů, Otrokovická Beseda,  

vystoupení našich žáků při oceňování pedagogů Otrokovic 

 

Duben:  

Otrokovická Beseda - výstava prací žáků VO  

1.4. Knihovna, výtvarná soutěž, 2 vstupy – harmonogram 

2. 4. Třídní besídka  

2. 4. Vystoupení v rámci ocenění pedagogů Zlínského kraje – Uherský Brod,  

Muzeum J. A. Komenského. 

3. 4.  LDO, sál školy deník Anne Frankeové 

4. 4. Talentshow Napajedla 

9. 4. Koncert  v Tlumačově  
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10. 4. Koncert Společenský dům – smyčcové oddělení, cimbálová muzika  ad. 

16. 4. Jarní koncert mláďátek, ZUŠ Otrokovice 

23. 4. Pedagogická rada  

23. 4. Pěvecký koncert + absolventi  

 

Květen:  

6. 5. Třídní koncert 

7. 5. Koncerty pro MŠ, v ZUŠ dopoledne 

7. 5. Koncert pro maminky, sál ZUŠ v 17.00 hod. 

15. 5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT I 

16. 5. Absolventský koncert v Tlumačově 

23. 5. Vystoupení pro Klub důchodců – Otrokovická Beseda 

Pěvecký koncert v ZUŠ 

25. 5. Houslový seminář, p. uč. Jaroslava Staňková, ZUŠ Zlín 

27. 5. ABSOLVENTSKÝ KONCERT II 

MŠ Kvasice  - koncert pro děti 

28. 5. Vernisáž M. Liškové, Galerie Otrokovic  

 

30. 5. OPEN AIR KONCERT k 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZUŠ OTROKOVICE  
Náměstí před Otrokovickou Besedou 

prezentace ZUŠ Otrokovice, výzdoba školy a další akce zaměřené k oslavám 

 

Účast našich žáků na projektu Malí velcí filharmonici 2019 

Diriguje Tomáš Netopil 

Na programu: P. J. Vejvanovský, A. Vivaldi, J. Haydn, V. Novák, C. Orff 

 

5. 5. koncert v Kongresovém centru Zlín 

7. 5. koncert Dům kultury Uherské Hradiště 

18. 5. koncert Zámek Holešov 

8. 6. koncert Skleník Kroměříž 

  

Červen:  

3. -  7.  6. - postupové zkoušky HO  

4. -  5.  6. zápis do VO a TO 

7. 6. 2019 Taneční vystoupení - Otrokovická Beseda  

 

Kroměříž, Květná zahrada pro školy: 

Malí velcí umělci  

Víkend otevřených zahrad - prezentace VO: 

8. a 9. 6. v čase 10 - 17.00 

 

9. 6. dvakrát premiéra Dokonalá svatba, Klub 204 Zlín - LDO 

10. 6. Pedagogická rada  

 

11. 6. 2019 VÝROČNÍ KONCERT k 80. VÝROČÍ ŠKOLY   

„I ty můžeš udělat svět krásnější“ 

  

13. – 20. 6.  Týdenní tvůrčí pobyt v chorvatském Rabacu –  

žáci tanečního a výtvarného oddělení. Spolupráce s hudební školou v Labinu                                            

– aktivní účast žáků na tvořivých dílničkách výtvarných a tanečních  

s možností veřejné prezentace školy.  

 

17.  a  18. 6. zápis do HO 

 

17. 6. Závěrečný koncert v Kvasicích  
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18. 6. Třídní koncert Otrokovice 

19. 6. Třídní koncert Otrokovice 

20. 6.  Třídní koncert Otrokovice 

25. 6. Závěrečný koncert v Tlumačově 

25. 6. Deník kocoura Modroočka, premiéra LDO, Klub 204 Zlín  

27. 6. Třídní koncert Otrokovice 

 

 
 
 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

Ve školním roce 2018/2019  nenavštěvovali školu žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

Přehled personální situace 

 

Skladba pedagogických i ostatních pracovníků je vyhovující. Z celkového počtu 22 pedagogů je jedna 

kolegyně na rodičovské dovolené. Většina pedagogů je středního věku. Mezi nové dva učitele našeho 

pedagogického sboru patří učitelka na zobcovou flétnu (smlouva na dobu určitou), tanečního oboru 

(smlouva na dobu určitou) a učitelka klavíru (DPP). Došlo k výměně vedení školy – ředitelky i její 

zástupkyně a zástupce statutárního orgánu. Nově nastoupila i účetní školy.  

 

Mezi učiteli je hráč na violoncello z Filharmonie Bohuslava Martinů a herec Městského divadla Zlín. 

Řada pedagogů vedle své hlavní pedagogické práce vystupuje v různých hudebních souborech, 

kapelách, spolupracuje jako choreograf s MDZ atd. Tato praktická činnost tak obohacuje jejich náhled 

na práci s dětmi. 

 

Vedle pedagogických pracovníků má škola mzdovou účetní a uklízečku. 

 

 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 :  

 

 K datu 30. 6. 2019 

Počet fyzických 

osob 

Přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci           20          17,5 

Dohody o 

prac.činnosti  

           1            0,348 

Dohody o prov. 

práce 

           1           0,261 

Věková struktura je vcelku optimální. Kvalifikovanost výuky je 100%.  

 

 

Obor: Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet pedagogů           17                     1             2          2 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 : 

 

 k datu 30. 6. 2019 

Počet fyzických 

osob 

Přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci              2          1,5 

Dohody o 

prac.činnosti 

             0           0 

Struktura nepedagogických pracovníků je vyhovující. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogové se průběžně vzdělávají podle svých potřeb a zájmu jak na seminářích v rámci DVPP, tak 

formou samostudia.  

 

1 učitel:  Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc (hra na zobcovou flétnu) – 2550 Kč 

 

1 učitel:  NIDV Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  -  700 Kč 

 

2 učitelé: Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení – 16 600 Kč 

 

6 učitelů:  SPU a SPUCH u žáků v ZUŠ – 3 900 Kč 

 

2 učitelé:  Výtvarné inspirace – 1360 Kč 

 

5 učitelů:  Využití nových metod a forem ve výuce v pěveckém oddělení hudebního oboru ZUŠ – 

3500 Kč 

 

1 učitel:  Asertivita, schopnost prosazovat vlastní názor a umět obhájit svá práva- 2090,- Kč 

 

Celkem: 30 700 Kč 

 

 

 

 

 

 

Cílem roční kontroly BOZP je vždy zhodnocení současného stavu a návrhy opatření k eliminaci 

definovaných rizik tak, abychom vytvářeli bezpečné a pro žáky podnětné prostředí pro umělecké 

vzdělávání.  

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO je prováděno pravidelně. Roční kontrola BOZP a 

PO byla provedena ještě v přípravném srpnovém týdnu. V oblasti PO nebyly zjištěny zjevné závady. 

Zápisy do požární knihy jsou prováděny při kontrolách stavu objektů a při revizi hasicích přístrojů a 

hydrantů. V oblasti BOZP byl sestaven plán opatření, který škola postupně plní. Závady zjištěné v 

průběhu roku jsou průběžně odstraňovány. Podle harmonogramu byly odborně způsobilými firmami 

prováděny revize – například revize elektrického zařízení, hasicích přístrojů a hydrantů. 
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 Základní údaje o hospodaření školy    

 
       

Celkové výnosy ( v Kč ) 
   

11 704 056,00 
 

z toho :        
Dotace od zřizovatele    10 041 313,00  
Dotace od města Otrokovice    31 000,00  
Úplata za vzdělávání + pronájem nástrojů 

Rezervní fond                                                                                

1 577 968,00 

56 675,00  
 

       
 

              
 

      
 

Celkové náklady ( v Kč ) 
  11 708 055,87  

z toho :       
 

Mzdové náklady     10 514 219,00 
 

Provozní náklady     1 193 836,87  
 

       
 

      
 

Hospodářský výsledek 
   0,13  

      

       
       

       

             

     

     

     

     

    

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 

 

 

Údaje o provedené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Ve školním roce 2018/19 nebyly nalezeny v tomto směru žádné nedostatky. 

 

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 

2018/2019.  

 

Mateřské, základní a střední školy v okruhu působnosti  Charita Otrokovice 

Otrokovická BESEDA      Nadace Educo Zlín 

Město Otrokovice      Filharmonie B. Martinů 

Domov důchodců, SENIOR B, \C  Otrokovice               Knihovna F. Bartoše 

Café Naděje Otrokovice     Senior Hvězda Zlín-Malenovice 

DDM Sluníčko Otrokovice     Obce Kvasice a Tlumačov 

Základní umělecké školy regionu     Spolek ZUŠka? ZUŠka! 

Městské divadlo Zlín      Senior Otrokovice 

 

 

 

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. Dalším, neméně důležitým 

úkolem, bylo v tomto školním roce pokračování v rozšiřování mezioborové spolupráce. V tomto 

školním roce došlo také k těsnějšímu propojení s profesionálními umělci v rámci Filharmonie B. 

Martinů a Městského divadla Zlín. 

Základní umělecké školství je druhem školství, kde rodiče jednoznačně vidí výsledky svých dětí, 

rozvíjejících svůj talent. Potlesk a uznání, které jsou odměnou, se dostavují až po vyvinutí úsilí, a to je 

dozajista silná deviza do dalšího života mládeže. A pokud je základní umělecké školství předstupněm 

jejich budoucího povolání, je to patřičným důkazem vysoké kvality pedagogů této školy.  

 

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:    10. 10. 2019 

Datum projednání na pedagogické radě: 15. 10. 2019 

 

 

Mgr. Jindřiška Keferová     

                  ředitelka školy 
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                            Pedagogové ZUŠ Otrokovice  

 

 

 

 

 
 

                   Žáci a pedagogové na tvůrčně- pobytovém zájezdu v Chorvatsku – Rabac. 

 

 

 


