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Základní údaje o škole 

  

Název školy:    Základní umělecká škola Otrokovice 

Sídlo:     Školní 806,  765 02  Otrokovice  

 

Místa poskytování vzdělávání. 

    1.   765 02   Otrokovice, Školní 806   

    2.   765 02   Otrokovice, Jana Žižky 1355 

    3.   768 21   Kvasice, Husova 642 

4.   763 62   Tlumačov, nám. Komenského 170 

  

 

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.eu 

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.eu/


3 

 

Aktuální stav školy 

 

V Základní umělecké škole Otrokovice se systematicky a dlouhodobě vzdělává ve 

čtyřech 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 připravuje mimořádně 

nadané žáky na studium na středních a vysokých školách s uměleckým nebo 

pedagogickým zaměřením. 

V  posledních letech se o vzdělávání na naší škole zajímá ustálený počet zájemců, 

který dokládá kvalitu školy a jejich pedagogů.  

Pro uměleckou výchovu dětí nám vytváří podmínky náš zřizovatel Zlínský kraj. 

Pravidelná každoroční podpora Města Otrokovice, která přispívá například na nájem 

prostor pro taneční a výtvarný obor v ZŠ TGM Otrokovice, se pro rok 2020 

neuskutečnila, stalo se tak v návaznosti na omezené finanční prostředky v 

důsledku jarní coronavirové epidemie. 

Škola spolupracuje s Městem Otrokovice a dalšími institucemi, jako například 

domovem důchodců Senior Otrokovice, Hvězda Malenovice, KIS Tlumačov, ZŠ 

Kvasice apod., kde několikrát ročně naši žáci vystupují.  

Jak již výše bylo napsáno, horečné aktivity, které zaplnily první polovinu roku, byly 

přerušeny a poznamenány coronavirovou karanténou a uzavřením školy. Výuka se 

uskutečňovala na základě distančního propojení učitelů se žáky. Uzavřeni jsme byli od 

13. 3. 2020 usnesením vlády a vyhlášením nouzového stavu. Výuka byla povolena 11. 

5.2020 v hudebním oboru – individuální výuka, od 18. 5. 2020 i výuka hromadná, tj. 

výtvarný obor, taneční a literárně – dramatický. Výuka se mohla konat maximálně 

v počtu 15 žáků. 

Žáky pravidelně zapojujeme do soutěží, festivalů a přehlídek. Letošní soutěže 

vyhlašované MŠMT však byly celostátně ukončeny okresními koly.  

V době distanční výuky se projevilo, jak je důležitá dobrá komunikace s rodiči žáků. 

Řada tradičních aktivit, na kterých se s rodiči setkáváme, jako besídky, koncerty, 

výstavy, vystoupení, však byla rovněž v druhé polovině školního roku zrušena. 

 

Přehled oborů 

 

Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, 

výtvarném a literárně-dramatickém. Ve školním roce 2019/2020 bylo vzděláváno 554 

žáků, které vyučovalo 23 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, školního orchestru nebo školní kapely. Všechny obory a studijní zaměření mají 

rovnoprávné postavení. Rada školy není zřízena 
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Školní vzdělávací program ZUŠ Otrokovice 

 

Již osmým rokem jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu, který 

pedagogové ZUŠ zpracovali s přihlédnutím k zájmům žáků, současným trendům a 

osobním zkušenostem. Znamená to tedy, že rovněž žáci druhého stupně začali být 

vzděláváni podle tohoto  ŠVP. Zbývající se vzdělávali podle dobíhajících učebních 

plánů MŠMT ČR.  

 

Projekt Šablony II 

 

V září 2019 jsme dostali souhlas a finanční prostředky z Ministerstva školství, mládeže a 

sportu k účasti na Šablonách II. Tento projekt by měl trvat do 30. 6. 2021. Je zaměřen 

na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 

dětí a žáků, aktivity rozvíjející ICT a spolupráce s veřejností. 

 

 

Základní údaje za školní rok 2019/2020  k 30. 6. 2020 

 

Žáků celkem 547 

Z toho dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

 

 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 

 

 

 

 

Materiální podmínky 

 

V hlavní budově jsou materiální podmínky celkem na dobré úrovni, chybí vhodný sál 

pro výuku literárně-dramatického oboru, zároveň i hudební obor v poslední době 

pociťuje problémy s rozmístěním výuky 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. 
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Opravy a udržování 

 

Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny velké opravy a ladění klavírů, drobné 

opravy hudebních nástrojů. Oprava kopírovacího stroje. V období hlavních školních 

prázdnin byly vymalovány chodby hudebního oboru a třídy v přízemí školy. V rámci 

bezpečnosti byly nainstalovány dvě kamery nad vchod a parkoviště hlavní budovy. 

Cítíme potřebu nákupu některých dechových (např. saxofon) 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        290             47          73         144 

Počet tříd         13              0,6          1,4          1,7 

Počet hodin        299              13          20          36 

Počet žáků s rozšíř. vyuč.           0               0           0           0 

 
 

 

 

Další údaje o jednotlivých oborech: 

 

 

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 2019/2020: 

Houslový soubor, cimbálová muzika mladších žáků, cimbálová muzika starších žáků, 

soubor zobcových fléten, kytarový soubor, pěvecký sbor, školní kapela a další 

příležitostná uskupení komorní hry.  

 

V tomto školním roce jsme naplánovali dva stěžejní koncerty, do kterých se měly 

zapojit všechny vyučované obory. Uskutečnil se pouze vánoční koncert Putování za 

Ježíškem. Druhý koncert s názvem Komenský – škola hrou, který byl koncipován rovněž 

jako dopolední výchovný koncert pro školy a odpolední pro rodiče, se v dubnu, kdy 
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se měl odehrát, z důvodu celorepublikové karantény, neuskutečnil. Kromě těchto 

dvou vystoupení se konaly školní koncerty pro rodiče, třídní besídky, vystoupení 

k různým příležitostem města Otrokovic a tak dále. Závěrečné zkoušky se prezentovaly 

v rámci tříd nebo případně nahrávek a absolventské koncerty se uskutečnily formou 

nahrávek a uložením videí na facebook školy. 

Soutěže MŠMT v tomto roce skončily okresními koly, naši žáci zaznamenali úspěchy ve 

hře na klavír, housle, violoncello a kytaru.  

 

 

 
V Senioru B 

 

 

Literárně-dramatický obor  

  

Vyučované předměty: 

Dramatická hra, Základy herecké tvorby, Sólový umělecký přednes a Tvorba 

inscenace,  

 

Ve školním roce 2019/2020 zahájilo docházku do literárně-dramatického oboru v naší 

ZUŠ Otrokovice celkem 51 žákyň a žáků, do druhého pololetí pak vstupovalo dokonce 

54 žáků a žákyň. 

Ti pracovali v jednotlivých 5 skupinách složených podle věku, případně podle 

časových možností jednotlivých dětí.  

Pravidelně jsme opět dle plánů 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., vánoční projekt Ryba rybě inspirovaná písní Janka Ledeckého + projekt s indiánskou 

tématikou Vinnetou 

2., vánoční projekt Putování za Ježíškem + příprava zkrácené verze hry J. K. Tyla Lesní 

panna aneb cesta do Ameriky 

3., příprava inscenace z vlastní autorské tvorby Splašené nůžky 2 – inspirace úspěšnou 

inscenací komedie Městského divadla Zlín – pokračování příběhu na základě vlastní 

fantazie 
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4., příprava vánočního projektu inspirovaného hrou Vlastimila Pešky Vizovický Ježíšek 

– nazvaná Otrokovický Ježíšek – práce s loutkou, práce s nářečím a dialektem + Škola 

základ života – scénky ze současného života studentů – autorská tvorba 

5., inscenaci druhé poloviny hry Robarta Hawdona Dokonalá svatba 

V průběhu první pololetí školního roku měli žáci možnost ověřit si své možnosti, 

schopnosti a dovednosti během několika veřejných vystoupení. Ať se již jedná o 

pravidelné účinkování při Koncertech ZUŠ pro otrokovické MŠ, na Vánočním koncertě 

školy v prostorách Otrokovické Besedy nazvaném "Putování za Ježíškem", či vystoupení 

„Otrokovický Ježíšek“ v podobě "open air" v Kvítkovicích u kostela sv. Anny v rámci 

vánoční akce kvítkovických hasičů, které se účastníme každoročně. 

Práci ve druhém pololetí školního roku nám velmi narušila covidová pandemie a 

docházka do ZUŠ byla obnovena až od 18. 5. 2020, nicméně, někteří žáci a některé 

žákyně nemohli pravidelně pokračovat v docházce a řadu projektů jsme byli nuceni 

změnit, případně nechat nedokončených. 

Největším úspěchem tohoto školního roku bylo umístění žákyně 6. ročníku 1. stupně 

Alžběty Novotové ve zlatém pásmu krajského kola přehlídky písemných slovesných 

prací žáků ZUŠ. Její literární dílo nazvané Sikra ze Zinkary bylo oceněno jako velmi 

zdařilé, promyšlené a svěží napodobení sci-fi žánru; text se zajímavou kompozicí - 

střídající vyprávěcí perspektivy jednotlivých postav; téma i postavy (zvláště Sikra) byli 

označeny za silné a přesné; 

svým stylem může toto dílo dle poroty oslovit mnohé čtenáře sci-fi žánru; oceněna byla 

i forma psaní textu, neboť šlo o ručně psaný text. 

Bohužel, příprava jednotlivých žáků v rámci jejich sólového uměleckého přednesu, v 

němž jsme se věnovali povídkám Jamese Thurbera z knihy Filosof a ústřice, knize 

Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem si do ní lehal a vlastní literární tvorbě žákyně 

Báry Dočkalové Kotouč života, kterou jsme chtěli následně završit účastí v Soutěžní 

přehlídce sólových výstupů literárně dramatického oboru, byla přerušena přerušením 

výuky způsobené covidovou pandemií. Proběhlo jen školní kolo soutěže a těsně před 

krajským kolem vybrané žákyně onemocněly a následně byla škola uzavřena a soutěž 

ukončena. 

Ve zbytku školního roku se nám podařilo alespoň udělat komorní absolventské 

vystoupení Anety Žákové a Martina Janiše, kteří ukončili studium sedmého ročníku 

prvního stupně. 

Zbylí absolventi (Bára Dočkalová, Vladimír Čelechovský a Šárka Doležalová) 

předvedou svou absolventskou roli v premiéře druhé poloviny, respektive celé hry, 

Dokonalá svatba, kterou jsme z důvodu zpoždění způsobeného covidem naplánovali 

výjimečně až na 4. 10. 2020 v prostorách zlínského Klubu 204. 

 



8 

 

 
Literárně-dramatický obor ve hře o Ježíškovi 

 

Taneční obor 

 

Vyučované předměty:  

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

základy lidového tance. Obor se specializuje na scénický tanec. 

 

Ve školním roce 2019 /20 jsme se snažili zaměřit převážně na taneční technickou 

připravenost žáka v jednotlivých ročnících oboru.  

V září jsme měli možnost odreprezentovat spolu s výtvarným oborem choreografie, 

které žáci TO předvedli v chorvatském městečku Rabac. V rámci tohoto pobytu došlo 

ke vzájemné mezioborové spolupráci výtvarného a tanečního oboru. V měsíci říjnu tak 

vznikla výstava, jako Vzpomínka na Chorvatsko, která se uskutečnila v prostorech 

Senioru v Otrokovicích. 

Během měsíce října a listopadu jsme začali s přípravou a nácvikem choreografií.  

Vánoční mezioborový koncert s tématikou klasických Vánoc, který se uskutečnil již 

tradičně na Otrokovické Besedě, reprezentovaly choreografie Na břehu řeky, 

Alžbětínská serenáda a choreografie Přání. Od druhého pololetí jsme se zaměřily na 

přípravu společného projektu školy - u příležitosti výročí úmrtí J. A. Komenského – 

výchovného koncertu. Toto téma inspirovalo nejstarší žákyně, které společně 

s pedagogem vytvořily choreografii inspirovanou dobou J. A. Komenského, „Mor“.  

Měsíc březen sebou přinesl distanční výuku – v tanečním, ale i běžném vzdělávání pro 

nás jakési „nóvum“.  Zadávání látek probíhalo přes emailové adresy, společné chaty, 

messengery a whats up. Touto formou probíhalo také natáčení vazeb a warm up 

cvičení, posílání videonahrávek, teoretická část - dohledávání z historie tance.    Jak 

tanec vznikal v souvisloti s rituálem. Vývoj klasického klasického baletu, baletní školy a 

směry. Rozvoj moderního tance, osobnosti a závěrečného zadání testu pro nejstarší 

žákyně. 
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Tanečnice 

 

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 aktivitách. Hlavní náplní byla příprava výtvarných prací, které směřovaly 

k následné prezentaci na Krajské přehlídce základních uměleckých škol na téma  

,,Umění tady a teď,, (Termín vyhodnocení byl zatím odložen na dobu neurčitou).  

Tato tematická linka však provázela žáky výtvarného oboru napříč celým věkovým 

spektrem a téměř po celý školní rok.  

V měsíci září se současně připravovala prezentace výtvarného workshopu v podobě 

přehlídky prací vytvořených z týdenního pobytu v Chorvatsku ve městě Rabac, 

kterého se zúčastnilo téměř 30 žáků (malých výtvarníků). V rámci tohoto pobytu došlo 

ke vzájemné mezioborové kooperaci výtvarného a tanečního oboru. V měsíci říjnu tak 

vznikla prezentační výstava, jako Vzpomínka na Chorvatsko, která se uskutečnila 

v prostorech Domu seniorů v Otrokovicích. 

Podařilo se nám také navázat spolupráci s významným regionálním výtvarníkem 

panem Mgr. Davidem Medkem, který působí současně i jako pedagog na Universitě 

Palackého v Olomouci. Pro žáky byl připraven další z výtvarných workshopů, kde si 

žáci mohli vyslechnout poutavou přednášku doprovázenou videoprojekcí na téma  

,,Objekt a tvar ve výtvarném umění,, a dále přednášku na téma ,, Moderní umění a 

nové technologie v moderním umění,, 

Opět jsme navázali na spolupráci s městem Otrokovice a Městskou knihovnou 

v Otrokovicích. V tomto případě se vytipované věkové skupiny ponořily do minulosti 

v tématu ,,Sametová revoluce, život před a po revoluci,,  Vznikl obsáhlý a ucelený 

soubor výtvarných prací, které korespondovaly svou výpovědí s danou historií. 
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Měsíc prosinec přinesl každoroční ukázku výtvarných prací na téma Klasické Vánoce. 

Zde bylo cílem se zastavit a vnímat vánoční dobu jako dobu klidu a pohody 

doprovázenou láskou a pokorou. Pobočka Kvasice se prezentovala v místní základní 

škole také vánoční výstavou na stejné téma, která také dokládá aktivní činnost této 

pobočky. V tomto školním roce nás navštívila na výtvarném oboru inspekce, která 

měla možnost nahlédnout pod pomyslnou pokličku činnosti výtvarného oboru 

z mnoha úhlů pohledu. 

Jedna z posledních akcí byla rozsáhlá prezentace výtvarných prací opět v Městské 

knihovně v Otrokovicích. Tentokrát na téma spojené s významným výročím J. A. 

Komenského. Vznikl tak výtvarně hodnotný projekt, který nám připomněl význam 

pedagogického odkazu tohoto velkého pedagoga.  

Na měsíc květen jsme připravovaly další z workshopů ve spolupráci se SOŠ řezbářskou 

v Tovačově. Tato akce byla z důvodu uzavření škol přesunuta do následujícího 

školního roku.  

Celoroční součástí práce výtvarného oboru je výzdoba prostor školy a v širším spektru 

estetika pracovního prostředí. V rámci tohoto jsou žákům průběžně vystavovány jejich 

práce v učebnách.   

Závěrečné absolventské práce žáků výtvarného oboru byly vystaveny v prostorech 

HO na hlavní budově školy i zde byly motivací pro vystavující žáky, ale i pro náhodné 

návštěvníky.  

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

zaměřením, 3 žáci talentovou zkoušku vykonali úspěšně a byli také přijati na tyto školy. 

(SUPŠ Uherské Hradiště a řezbářská škola Bystřice pod Hostýnem) 
 

 
Sboreček nejmladších 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Absolventi školy ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých oborech:  54 žáků 

 

Obory: Hudební Literárně 

dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počty absolventů:         31               4          5          14 

 

 

Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2020) : 

 

KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola 

výtvarného směru 

VŠ uměleckého 

směru 

Jiné navazující 

na ZUŠ 

přihláš. přijato přihláš

. 

přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 

   0   0         3    2       1       1       0     0       1      1 

 

Údaje o přijímacím řízení    

 

 

Ve školním roce 2019/20 do školy přišlo celkem 154 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 hry 

na kytaru, výuku hry na elektrickou kytaru a výuku populárního zpěvu. Jsou to tedy 

nástroje, které se dobře uplatňují v různých kapelách, jazzových orchestrech apod. 

Obory výtvarný, taneční, literárně-dramatický: zájem je v posledních letech přibližně 

stejně početný. 

 

 

Výsledky soutěží a přehlídek základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT ČR ve 

školním roce 2019/2020 : 

 

Okresní kola 

Přehlídka prací žáků LDO – slovesná část 

Novotová Alžběta – Zlaté pásmo (p. uč. Mgr. Gustav Řezníček) 

Hra na housle 

Kácovská Simona – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Daniela 

Mančíková, DiS.) 

Hodonský Jan – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Irena Pařenicová) 

Baláž Vladimír – 2. místo (p. uč. Irena Pařenicová) 
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Houslové duo – Hodonský Jan a Baláž Vladimír – 1. místo s postupem do krajského 

kola (p. uč. Irena Pařenicová) 

Hra na violoncello 

Fabrika Jakub – 1. místo (p. uč. David Kefer) 

Hra na klavír 

Mančík Michal – 2. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) 

Reichel Aleš – 2. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) 

Dvouletá Adéla – 3. místo (p. uč. BcA. Veronika Davidová) 

Pražák Vojtěch – 3. místo (p. uč. Machurová) 

Zábranská Nela – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Machurová) 

Vejmělková Daniela – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Jana Lukášová, dipl. um.) 

Zdražilová Adéla – čestné uznání 1. stupně (p. uč. BcA. Veronika Davidová) 

Hra na kytaru 

Grimmel Frederik – čestné uznání 1. stupně (p. uč. Jiří Regent) 
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 Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti 

 

• Mimořádné pedagogické aktivity učitelů. 

 

Většina pedagogů všech oborů provozuje aktivní uměleckou činnost.  

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.  

V rámci Šablon II řada učitel připravovala projektové dny ve škole,  

komunitně osvětové setkávání v Senioru B.  

 

• 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, které se letos připravily v rámci videonáhrávky 

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

ke kterým však bohužel nedošlo 

- další akce pořádané ve spolupráci s jinými subjekty (např. městem Otrokovice) 

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

- účast žáků na akcích pořádaných odborem školství MěÚ Otrokovice  

- účast žáků na soutěžích 

 

               
 
Vystoupení v Senioru C 

 

Přehled akcí září 2019 – červen 2020 

 

Září: 

2. 9. – zahájení nového školního roku 

5. 9. - informativní schůzky v 16.30 hodin pro rodiče žáků PHV 

11. 9. Koncert pěv. oddělení v Psychiatrické léčebně v Kroměříži 

13. 9. DVPP (NIDV) Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy  
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Eva Hrisidu, DiS, Mgr. Eva Hudečková 

19. 9. Setkání ředitelů školských PO Zlínského kraje -  Setkání s panem Radkem Špicarem,  

M. Phil., viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR, od 9.00, v aule Gymnázia v KM. 

25. – 26. 9. Workshop pro začínající ředitele Zlínského kraje, Velké Karlovice 

 

Říjen: 

8. 10. Koncert v Senioru – Vzpomínky na léto (ohlédnutí za Chorvatskem) 

10. 10. Základní umělecké vzdělávání – management (NIDV, PhDr. Pospíšil),  

Vedení lidí a sebeřízení, Keferová 

11. 10. Setkání ředitelů ZUŠ ve Vsetíně (soutěže), Keferová 

15. 10. Pedagogická porada 

17. a 18. 10. Asociace základních uměleckých škol v Liberci, Keferová 

 

Listopad: 

1. 11. Kvalita školy a reforma ZUŠ, Zlín, NIDV, Keferová 

7. 11. Třídní besídka – Barbora Sojáková 

9. 11. Vítání občánků Kostelany 

12. 11. v 17.00 Populární koncert – Jana Lukášová a Pavel Jordán,  

Otrokovická Beseda 

14. – 15. 11. Setkání ředitelů ZUŠ Zlínského kraje, NIDV (Šablony), Strážnice, Keferová 

18. 11. Principy společného vzdělávání v ZUŠ/inkluze, NIDV Keferová  

19. - 20. 11. dvoudenní pracovní setkání ředitelek a ředitelů krajských školských příspěvkových  

organizací, Pozlovice, Keferová 

19. 11. v 17. 00 Školní koncert, sál školy,Arnoštka Machurová 

26. 11. v 10 hodin Pedagogická porada 

26. 11. v 17. 00 „Svobodně žít – svobodně tvořit“, sál školy 

Koncert pro kreativní děti, sál školy: Barbora Sojáková 

Knihovna Otrokovice, pobočka Baťov – výstava VO, Světlana Sokolová, Marie Raková 

29. 11. Rozsvěcování stromu Otrokovice, Jana Lukášová 

30. 11. Oldřichovice a Tlumačov, Jana Lukášová, Daniela Mančíková 

26. 11. „Svobodně žít – svobodně tvořit“ 

Koncert pro kreativní děti 

30. 11. Rozsvěcování vánočního stromu – Tlumačov, Oldřichovice – pěv. oddělení 

Vystoupení LDO v Kvítkovicích 

Knihovna Otrokovice, pobočka Baťov – výstava VO 

Natočení CD, pěv. oddělení, Jana Lukášová 

 

Prosinec: 

1. 12. Rozsvěcování stromu – Březůvky – pěv. oddělení 

2. 12. Pohořelice, rozsvěcení vánoční stromu, Hrisidu 

3. 12. Setkání MAP – Keferová 

4. 12. Vystoupení pro seniory – Otrokovická Beseda, Jana Lukášová 

4. 12. Mikulášská besídka v Kvasicích, Davidová, Regent, Mančíková, Sova 

5. 12.  Profesní rozvoj pedagogických pracovníků, NIDV, Zlín, Keferová 

7. 12. Projektový den, VO točení na hrnčířském kruhu, odborník z praxe pan D. Medek (Šablony),  

S. Sokolová, M. Raková 

9. 12. Vánoční besídka, Tlumačov 

11. 12. ZUŠ Otrokovice – tři dopolední výchovné koncerty pro MŠ (8.30, 9.30, 10.30), 

Machurová, Hrisidu 

11. 12. Výchovný koncert v MŠ Kvasice, Davidová, Novotný 

17. 12. v 10.00 otrokovické Základní školy - Mánesova  a Trávníky 
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Vánoční koncert – Otrokovická Beseda, koncert všech oborů 

Prezentace VO na koncertě „Putování za Ježíškem“ 

VO – vánoční dílničky, odp. S. Sokolová, M. Raková 

 

Leden: 

3. 1. Kostel Březůvky Zpívání koled, pěv. oddělení, J. Lukášová 

10. 1. Daniel Jun – Projektový den, klavírní oddělení (Šablony) 

27. 1. Koncert ze soutěžního repertoáru, sál Kvasice 

28. 1.  Koncert ze soutěžního repertoáru, sál školy 

Soutěže – školní kolo Otrokovice 

Klavír 17. 1. 

Smyčcové nástroje 15. 1. 

Kytara – 29. 1. 20 

LDO, VO nekoná se 

21. 1. Pedagogická rada v 10.00 

 

 

Únor: 

Soutěže MŠMT 

20. 2. návštěva MDZ  - Žebrácká opera – žáci LDO, G. Řezníček 

 

Březen:  

Jarní prázdniny – 2. 3. –  8. 3. 2020 

10. 3. Pedagogická rada 

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

Následující plánované akce byly zrušeny v důsledku vládního nařízení o uzavření škol 

 

25. 3. Deinstalace výstavy v knihovně 

26. 3. Ocenění pedagogických pracovníků Otrokovice v 16.30, OB 

30. 3. v 16.00 hod., MěÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, vestibul v 1. patře Vernisáž a  

předávání cen vítězům: P. Jordán, J. Lukášová 

30. 3. Školní koncert, zajistí: E. Hrisidu 

 

Duben: 

1. 4. Instalace výstavy ke Komenskému na OB 

2. 4. Pěvecko – populární koncert, Jordán, Lukášová, sál školy 

7. 4. Pedagogická porada 

7. 4., 17 hodin, sál školy, Koncert mláďátek, Sojáková 

22. 4. Koncert k výročí J. A. Komenského (350 let od úmrtí - listopad) – výchovné koncerty 

Výstava na Besedě – VO 

28. 4. v 16 hodin v sále školy Setkání školních kapel Zlínského kraje, Pavel Jordán 

 

 

Květen: 

5. 5. Koncerty pro  MŠ, Arnoštka Machurová 

5. 5. Koncert pro maminky – E. Hudečková 

12. 5. OPEN AIR Koncert před OB 

16. 5. Vystoupení Park Komenského, Zlín 

17. 5. Koncert učitelů, kostel Otrokovice 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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Opět zahájena prezenční výuka, avšak bez možnosti vystupovat veřejně 

18. a 19. 5. Zápis HO 

19. – 20. 5. Zápis TO a VO  

21. 5. Koncert Daniel Jun v sále školy 

25. 5. Absolventský koncert, P. Jordán 

 

Červen: 

Postupové zkoušky 1. – 5. 6. 2020 

4. 6. Taneční koncert 

8. 6. – Absolventský koncert A. Vavrušová, Jana Lukášová 

9. 6. – Závěrečná porada 

9. 6. Absolventský koncert, Hudečková 

Výstava ve vestibulu školy Kvasice 

 
 

 
Školní koncert 

 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

Ve školním roce 2019/2020  nenavštěvovali školu žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

 

 

Přehled personální situace 

 

Skladba pedagogických i ostatních pracovníků je vyhovující. Na konci školního roku 

byl celkový počet 22 pedagogů, dvě kolegyně na byly rodičovské dovolené. Většina 

pedagogů je středního věku. Novým učitelem hry na zobcovou flétnu, případně 

trubku v Kvasicích, se stal pan Bc. Herbert Novotný. V listopadu odešla na mateřskou 

dovolenou paní BcA. Hana Geržová, funkci zástupce statutárního orgánu převzal pan 

Mgr. Michael Šimůnek, funkce zástupce ředitele zůstala neobsazena. 

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

divadla Zlín. Řada pedagogů vedle své hlavní pedagogické práce vystupuje 
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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 od ledna 2020 novou 

uklízečku. 
 

 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 :  

 

 K datu 30. 9. 2019 

Počet 

fyzických osob 

Přepočtené  

úvazky 

Interní 

pracovníci 

          20          16,7 

Dohody o 

prac.činnosti  

           2            0,5 

Dohody o prov. 

práce 

           1           0,3 

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

 

 

Obor: Hudební Literárně- 

dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počet pedagogů           17                     1             2          2 

 

 

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.  
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Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy – 13. 9. 2019 – NIDV, Zlín, 

Eva Hrisidu, Mgr. Eva Hudečková 

1400 Kč 

Řízení školy v paragrafech, Fakta, 26. 9. 2019, Mgr. Jindřiška Keferová 

0 Kč 

Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ – Cesta mladého 

violoncellisty, 12. 10. 2019 ZUŠ Slovácko, UH,  Prof. Václav Horák – 8 hodin, NIDV, David 

Kefer 

1400 Kč 

Kreativní přístup k výuce hry na bicí soupravu, využití informačních technologií 

Konzervatoř Brno – 16. 11. 2019 a 11. 1. 2020 – Mgr. Michael Šimůnek 

2864 Kč 

Kolokvium ředitelů ZUŠ, NIDV, Zlín, 15. 11. 2019, Strážnice, Mgr. Jindřiška Keferová 

1500 Kč 

Brána jazyků otevřená/ 60 hodin anglický jazyk A1, BcA. Hana Geržová, Mgr. Michael 

Šimůnek, Pavel Jordán, Jana Lukášová, BcA.Veronika Davidová, Eva Hrisidu, Mgr. Eva 

Hudečková – 2019 – 2020 (první část v rámci Šablon II), NIDV, Zlín 

56 000 Kč 

Základní umělecké vzdělávání – management ZUŠ Mgr. Jindřiška Keferová 

10. 10,. 1. 11., 18. 11., 5. 12. – 32 vyučovacích hodin, NIDV, Zlín 

Vedení lidí a sebeřízení – PhDr. Miroslav Pospíšil 

Kvalita školy a reforma ZUŠ Bc. Jiří Stárek 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků – Mgr. Luboš Lisner 

Principy společného vzdělávání v ZUŠ – Mgr. Lucie Valentová 

0 Kč 

Cestovní náhrady, ANAG, Oldřiška Pavlová 

2090 Kč 

Školení k nové legislativě v programu PERM (Kvasar), Oldřiška Pavlová 

2178 Kč 

Umění relaxace a zvládání stresů, Mgr. Jitka Blechová, únor 2020, Mgr. Michael 

Šimůnek 

790 Kč 

Účetní a daňové aktuality, ANAG, únor 2020, Oldřiška Pavlová 

2090 Kč 

Tvorba klimatu ve škole, Mgr. Jitka Blechová, únor 2020, Marie Raková, Mgr. Světlana 

Sokolová 

2700 Kč 

Závažná novela zákoníku práce, ANAG, srpen 2020, Mgr. Jindřiška Keferová 

2290 Kč 
 

Celkem 75 302 Kč 

 



19 

 

 

Kontrola BOZP 

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. 

 

 

               
 
Open air vystoupení před Otrokovickou Besedou 

 

Základní údaje o hospodaření školy 2019 – 2020 

 

Celkové výnosy (v Kč)                                                       12 773 985,50 

Z toho: 

Dotace od zřizovatele                                                          11 204 874,00 

Dotace Projekt Šablony II                                                              140 028,50 

Dotace od města Otrokovice                                                            95 000,00 

Úplata za vzdělání + pronájem hudebních nástrojů                  1 321 103,00 

Čerpání fondů                                                                                      12 980,00 

Celkové náklady (v Kč)                                                      12 681 204,64 

Z toho: 

Mzdové náklady                                                                   11 312 669,00 

Provozní náklady                                                                      1 368 535,64 

 

Hospodářský výsledek                                                                       92 780,86 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 byla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 

Inspekce se konala ve dnech 7. – 9. ledna 2020, V Inspekční zprávě jsou uvedeny slabé 

stránky i příležitosti ke zlepšení (§ 29 odst. 2 zákona ř. 561/2004 Sb.) Došlo ke zlepšení 

bezpečnosti školy instalací kamerového systému nad vchodem a parkovištěm hlavní 

budovy a čipového systému při vcházení do budovy pro žáky. 

 

Údaje o provedené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny 

Ve školním roce 2019/20 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 se od 1. září 2019 – 30. 6. 2021 zapojila do Šablon II v rámci Evropských 

strukturálních a investičních fondů, operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání. 

Indikátory aktivit: 

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ DVPP v rozsahu 8 hodin 122 

šablon – 424 560 Kč 

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání – realizovaná výuka s ICT – 1 šablona 128 000 Kč 

2.VII/15 Projektový den ve škole – 8 šablon 35 296 Kč 

2.VII/16 Komunitně osvětové setkávání – 4 šablony – 15 488 Kč 

Celkem 603 344 Kč 
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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 2019/2020.  

 

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 

 
 

 
 

Výtvarný obor v Kvasicích 
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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.  

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.  

Jak se v tomto školním roce ukázalo, celospolečenské změny přinášejí i nové výzvy ve 

formě nového přístupu k výuce a k vyrovnání se s touto situací. Časový odstup určitě 

ukáže, co nám dané podmínky daly a naopak, zda nedošlo ke zpomalení ve 

vzdělávání mládeže. Snažili jsme se však s nastolenou situací za daných možností 

vyrovnat co nejlépe. 

Určitě letos hodně chybělo, že nebylo kde odprezentovat to, co se žáci naučili. Jisté 

pozitivum naopak lze vidět v tom, že řada žáků musela vyvinout větší samostatnost, 

učitelé zase rozvíjeli své znalosti v oblasti ICT. 

 

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:    20. 9. 2020 

Datum projednání na pedagogické radě: 29. 9. 2020 

 

 

Mgr. Jindřiška Keferová     

                  ředitelka školy 
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Vás srdečně zve  

na 

 

HUDEBNÍ PODVEČER  

 

žáků Základní umělecké školy Otrokovice 

 

hudební sál ZUŠ, 19. 11. 2019 v 17 hod. 
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https://zusotrokovice.eu/popularni-koncert/
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