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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:  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/
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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. 
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, tj. Zlínský 
kraj, samozřejmě také s podporou Města Otrokovice, které přispívá například na nájem prostor pro 
taneční a výtvarný obor v ZŠ TGM Otrokovice. 
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. 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, žákovských knížek nebo osobním 
pohovorem. 
Tento školní rok byl velice poznamenán koronavirovou karanténou a uzavřením školy. Tato situace se 
odrazila na pravidelném chodu naší školy a zamezila realizaci mnoha plánovaných činností, které se 
pravidelně uskutečňují. Výuka se realizovala na základě distančního propojení učitelů se žáky. Ve 
druhém pololetí bohužel nastal i odliv žáků, jelikož rezignovali na výuku distanční formou, stalo se tak 
zejména u výtvarného a tanečního oboru.  
 
Přehled oborů 
 
Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém. Ve školním roce 2020-2021 bylo vzděláváno 519 žáků, které vyučovalo 24 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 
souboru smyčcových nástrojů nebo školní kapely či tvořit různorodá komorní seskupení. Nutno 
poznamenat, že všechny obory a studijní zaměření mají rovnoprávné postavení. 
 
 
 
 
Základní údaje za školní rok 2020-2021  k 30. 9. 2020 
 

Žáků celkem 519 

Z toho dospělých žáků 3 

Dospělých absolventů 0 
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Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2020-2021 
 

 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, doplnění počítačové techniky se 
uskutečnilo za vydatné finanční podpory Zlínského kraje i na základě uskutečňování Šablon II.  
Škola se v listopadu 2020 přihlásila do projektu vyhlášeného Nadací manželů Komárkových Piana do 
škol a dostala se do druhého kola čekatelů na pianino zn. Petrof. 
 
 
 
Opravy a udržování 
 
Ve školním roce 2020-2021 byly provedeny větší opravy a ladění klavírů, nákup kopírovacího stroje, 
drobné opravy dalších hudebních nástrojů. V období hlavních školních prázdnin byly opraveny žaluzie 
na oknech v hlavní budově. Cítíme potřebu nákupu dechových a smyčcových nástrojů a modernějších 
typů EKN. 
 
 
 
 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
  
 

Obor : Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet žáků        275               57           60         127 

Počet tříd        12,3              0,6          1,1          1,7 

Počet hodin        285              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, kytaru, elektrickou kytaru, 
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon., trubku, bicí nástroje. V hudebním oboru je také 
vyučována pěvecká hlasová výchova, populární zpěv a sborový zpěv. Možnost výuky rovněž na lesní 
roh a hoboj. 

Žáci navštěvují kromě individuální nástrojové výuky také předměty komorní a souborové hry.  
Soubory ve školním roce 2020-2021: 
Smyčcový orchestr, soubor zobcových fléten, kytarový soubor, pěvecký sbor, školní kapela a další 
příležitostná uskupení komorní hry.  
 
Školní rok byl velmi zasažen a ovlivněn celosvětovou pandemií covidu. Zahájili jsme prezenční výukou 
a dokonce se v září uskutečnil pěvecký seminář (organizovala Jana Lukášová, populární zpěv), koncert 
před Otrokovickou Besedou a koncert v zahradě Senioru B. Ale velmi brzy se začala situace zhoršovat 
a již od 5. 10 – 25. 11 jsme museli učit distančně. Zrušily se plánované soutěže vypsané ministerstvem 
školství, zrušily se všechny koncerty, školní, výchovné pro mateřské školy i koncerty mimo školní 
budovu.  
Každý z vyučujících zvolil pro výuku způsob, který vyhovoval jemu i žákovi, v naprosté většině to byly 
Teamsy, ve velmi nepatrné míře (dle dispozic žáků) Google, Messenger, WhatsUp apod.  
Šlo o způsob, jak děti motivovat, aby vydržely u nástrojů a připravovaly se i nadále do hudebních lekcí. 
Snažili jsme se žáky rozvíjet podle jejich možností, schopností, dovedností a nadání. Situace s pandemií 
se zlepšila jen krátce a v prosinci jsme se mohli na krátkou dobu do školy vrátit. 
Kromě samotných online lekcí pro žáky velmi názorná videa vytvořila BcA. Veronika Davidová, která na 
You Tube bylo možné zhlédnout.  
V lednu 2021 pokračovala distanční výuka, tentokrát trvala až do 12. 4. 2021, kdy začala výuka 1 učitel 
1 žák. Paní učitelka Davidová v jarních měsících zorganizovala vytvoření 10 minutového videa 
„Zušáček“, který posloužil jako propagační video pro mateřské školy, byl to pravděpodobně ten nejlepší 
způsob jak v dané situaci zaujmout potencionální žáky.  
Ve dnech 31. 5. až 4. 6. se uskutečnily postupové zkoušky.  
V oddělení klávesových nástrojů se zkoušek zúčastnilo 101 žáků, kteří s úspěchem postoupili do 
dalšího ročníku (70 žáků na klavír, 31 žáků na EKN), až na pár výjimek byli klasifikováni známkou 
výbornou. V pěveckém oddělení postupovou zkoušku vykonalo celkem 34 žáků. Absolventské 
koncerty se konaly v sále školy a na zahradě Senioru C.  
Distanční výuka přivedla učitele v jejich vzdělávání k novým dovednostem a kreativnímu způsobu 
výuky. V závěru školního roku připravila paní učitelka Lukášová se svými žáky několik vystoupení, která 
zazněla v zahradách psychiatrické léčebny v Kroměříži a v zahradě Senioru B. Další vyučující v připravili 
třídní klavírní přehrávky. 
                
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 6 vyučujících (dva na zobc. flétna a hra na flétnu, 1 vyučující – hra na 
klarinet a hra na saxofon, dva vyučující mají aprobaci na hoboj a trubku, plánujeme v příštím roce 
rozšířit nabídku výuky na tyto nástroje). 
Na konci školního roku ukončilo studium 7 žáků, z toho 1 absolventka. 
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Celkem v tomto oddělení studovalo 39 žáků: 
Hra na zobcovou flétnu – 31 
Hra na flétnu – 2 
Hra na klarinet – 3 
Hra na saxofon – 3 
 
V letošním školním roce navštěvovalo hru na kytaru a hru na elektrickou kytaru celkem 43 žáků, 
během školního roku vystoupil 1 žák a ke konci šk. roku 8 žáků. V době zahájení distanční výuky jsme 
se soustředili na zdokonalení online výuky, kdy v první fázi jsme hledali nejvhodnější způsob 
komunikace. Pro zadávání úkolů a umisťování notových materiálů a videí se nám jevila jako 
nejvhodnější elektronická nástěnka Trello. Pro online přímou komunikaci jsme používali aplikaci 
Teams. Online výuky se zúčastnila naprostá většina žáků. 
Přínosem online výuky bylo zapojení některých rodičů do výuky, seznámení žáků a rodičů s moderními 
technologiemi a alternativními způsoby výuky. Naopak nedostatkem bylo mnohdy nekvalitní 
internetové připojení v některých rodinách. 
Při hodnocení prvního pololetí jsme přihlíželi hlavně k aktivitě v online výuce a aktivní žáci dostali 
kromě známky také slovní hodnocení ve formě pochvaly. Klasifikace druhého pololetí již vycházela 
z běžného hodnocení pomocí známek, samozřejmě s přihlédnutím k adaptaci žáků na běžnou výuku 
po dlouhých měsících distanční výuky. 
Absolventi nejprve absolvovali přehrávkou před zkušební komisí a jeden z nich zahrál i na 
absolventském koncertě v prostorách Senioru C v Otrokovicích. 
Obor Mladý mistr zvuku navštěvovali celkem 3 žáci, žádný z nich neodešel. V době uzavření školy 
probíhala výuka rovněž distančním způsobem. Postupně jsme zjistili, že tento způsob výuky je pro 
tento obor velmi přínosný, neboť žák sedí doma u svého PC, vzájemně si s učitelem sdílí plochu 
monitoru i zvuk, a tak bezprostředně reaguje na požadavky výuky. Shodli jsme se, že online výuka byla 
pro žáky a i pro učitele přínosná. Online výuku lze v některých případech použít pro její výhody i 
v budoucnu. 
Jako základní nahrávací a editační program používají žáci free verzi Pro Tools First, kde využívají jeho 
collaboration schopnosti (přenos tracků mezi spolupracovníky). Jako notační program používáme free 
program MuseScore 3. Během školního roku jsme se podíleli na dvou velkých projektech při výrobě 
zvuku k videím – Příběh Vánoc 2020 a  Zušáček. 
 
Ve vzdělávacím zaměření Hra na smyčcové nástroje se 23 žákům věnovalo 5 učitelů. Na housle máme: 
19 žáků, na violu: 1 žák, na violoncello: 3 žáci 
Přes všechny těžkosti, které tento rok přinesl, jsme se zúčastnili v říjnu Mezinárodní houslové soutěže 
J. Micky Praha – Jan Hodonský, Vladimír Baláž, účast formou zaslaných nahrávek, v dubnu – 
Mezinárodní houslová soutěž J. Kociána v Ústí nad Orlicí – Jan Hodonský, účast formou zaslaných 
nahrávek. 
Rovněž smyčcové oddělení se účastnilo na celoškolních projektech v rámci propagačního videa. 
 
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 2020-2021 navštěvovalo literárně-dramatický obor v naší ZUŠ Otrokovice celkem 57 
žákyň a žáků, kteří pracovali v jednotlivých 5 skupinách složených podle věku, případně podle časových 
možností jednotlivých dětí.  
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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:  
Na začátku školního roku jsme se začali připravovat na plánované společné vystoupení všech čtyř oborů 
k významnému výročí J. A. Komenského, které se mělo uskutečnit na Otrokovické Besedě. Avšak 
předvánoční čas jsme nakonec kvůli uzavření škol věnovali k vytvoření videa, sestaveného 
z jednotlivých příspěvků zaslaných žáky. Naše výuka se konala přes Teamsy a teprve měsíc před 
ukončením školního roku nám bylo umožněno setkávat se prezenčně. I přesto jsme stihli na úplném 
závěru roku rodičům předvést svá vystoupení. Byla to např. pohádka Rozum a štěstí (úterní skupina), 
Opice Žofka (pondělní skupina), Pe-Pinda (středeční skupina). Největším projektem bylo spoluvytváření 
školního videa s názvem Zušáček. 
 
 
Taneční obor 
 
Vyučované předměty:  
taneční průprava, taneční praxe, současný tanec, základy klasické taneční techniky, základy lidového 
tance. Obor se specializuje na scénický tanec. 
 
Začátkem letošního školního roku jsme se věnovali přípravě představení Malého prince. Seznámili jsme 
žáky s příběhem a pokusili se vytvořit společný scénář k tanečnímu představení. Doba pandemie však 
zabrzdila tyto přípravy v dalších fázích společného projektu. 
Proto jsme celou činnost v době distanční výuky zaměřili na taneční techniky. Pracovali jsme na 
předtáčení daných cvičení a technik, ale také přímo on line cvičení s žáky, které probíhalo pomocí 
internetových kanálů Teams, Youtube, WhatsUp a Messenger. Snažili jsme se zaměřit na práci s celým 
tělem, ale v omezeném prostoru – obývák, dětský pokoj… Tato cvičení jsme rozfázovali po týdenních 
sekcích, ať už na techniku dolních končetin, paží nebo středu těla. V přípravné výchově, tj. u 
nejmladších dětí probíhaly hodiny vždy s nějakou motivační dětskou říkankou či písničkou. 
Další myšlenka byla propojit tancem na desítky ZUŠ ve Zlínském kraji. Tuto možnost naše škola navrhla 
na online poradách krajských metodiků tanečního oboru Zlínského kraje. Myšlenka byla s úspěchem 
přijata a následně realizována. Vznikala tak ojedinělá choreografie společná pro celý náš kraj, kterou 
postupně vytvářela každá škola ve svém městě. Jelikož epidemiologické podmínky nedovolily se 
společně potkat a zatančit tento flashmob se všemi školami najednou, vzniklo video, který tento 
flashmob zdokumentoval. „Společně to roztančíme, Flashmob zlínského kraje 2021“. 
V momentě, kdy se uvolnila epidemiologická opatření, jsme se snažili s dětmi chodit co nejvíce ven na 
čerstvý vzduch. Venku probíhala cvičení převážně technického a flexibilního zaměření. Poslední 
prázdninový týden jsme přichystali pro děti příměstský tábor, který se shledal s velmi pozitivním 
přijetím. Jak ze strany zúčastněných dětí, tak 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. 
 
Činnost výtvarného oboru byla i v tomto školním roce výrazně ovlivněna koronavirovou situací. I za 
takové situace výtvarný obor plnil v plném rozsahu své výukové cíle stanovené v ŠVP. Výuka probíhala 
z větší části distanční formou a dále i prezenční formou. Žáci měli možnost využít konzultací online, ale 
i osobně v individuálním režimu. Komunikace pedagog a žák byla realizována přes systém Teams. Po 
celý školné rok byla výuka na VO pravidelně vyhodnocována a po celou dobu byla snaha o vzájemnou 
zpětnou vazbu v rámci celého edukačního procesu. Na základě výtvarných prací, které žáci průběžně 
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vkládali do systému, byly pedagogy vytvářeny výtvarné prezentace. Tyto prezentace sloužily jako 
motivační prvek, ale také jako přehledná ukázka činnosti a výsledků z distanční výuky. Tento způsob 
nám umožnil přiblížit se nejen žákům, ale i rodičům alespoň v elektronické podobě. Vzniklo 12 
prezentací, které jsou průřezem a exkurzem do naší výtvarné činnosti ve šk. roce 2020/21. Všechny 
byly zaslány rodičům a zveřejněny na stránkách školy. 
Na začátku školního roku v měsíci září proběhla akce ZUŠ OPEN ve venkovních prostorách na náměstí 
před Otrokovickou Besedou. Zde v rámci spolupráce mezi obory vystoupili žáci hudebního, tanečního, 
literárně-dramatického a výtvarného oboru. 
V průběhu minulého školního roku jsme intenzivně pracovali na rozsáhlém projektu k výročí J. A: 
Komenského. Výstupem bylo mnoho hodnotných prací k tomuto tématu, které se nakonec vystavily 
v omezené míře na městské akci při předávání cen pedagogům. 
V prosinci jsme krátkou dobu zahájili prezenční výuku a využili tak tohoto předvánočního období 
k vánočním dílničkám a tvorbě vánoční keramiky. 
Pedagogové VO také vytvořili PF 2021, které se věnovalo tentokrát i ve fyzické podobě rodičům žáků 
celé školy, jako poděkování za spolupráci a pochopení složité situace při distanční výuce. 
Jedna z výrazných akcí, které se nakonec nemohli zúčastnit samotní žáci, byla malba na stěnu v Senioru 
B Otrokovice. Zde se tohoto úkolu zhostili pedagogové VO a vznikla tak velkoplošná malba na 
interiérové stěně budovy B. Jednalo se o Strom života, který sklidil velký úspěch mezi klienty Senioru, 
ale i jeho vedením. 
Ve snaze navázat kontakt s širokou veřejností, jsme napsali dva články v místním tisku Otrokovických 
novin, kde se představil celý výtvarný obr, jho současné fungování a plány do budoucna. 
Jeden z nejvýznamnějších projektů školy byla tvorba prezentačního videa školy. Zde intenzivně 
spolupracovaly všechny obory školy, vzniklo tak video pro nové zájemce a vlastně širokou veřejnost. 
V rámci tohoto projektu se žáci VO zapojili do tvorby kreslených kulis, které měly být podkladem 
k tomuto videu. 
Nesmíme zapomenout ani na interní soutěž v rámci školy, kdy se žáci zapojili do tvorby loga naší školy. 
Proběhla také oprava plochy u cyklostezky Dřevnice, kterou žáci v předchozích letech výtvarně 
zpracovali na téma Safari. Zde bylo nutné plochu opravit po vandalském zásahu spreyerů. 
Jedna z posledních veřejných akcí byla opět spolupráce mezi hudebním a výtvarným oborem naší školy 
a to při koncertě v Senioru Otrokovice. Výtvarný obor doplnil hudební představení malou prezentací 
výtvarných prací. 
V měsíci srpnu se konal příměstský tábor pro stávající i nové žáky VO. 
 
         Vystoupení pod okny Senioru B 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Absolventi školy ve školním roce 2020-2021 v jednotlivých oborech:  28 žáků 

 

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty absolventů:            18               2          3          5 

 
 
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         0    0      0      0       0     0       1     1 

 

Údaje o přijímacím řízení    
 
 
Ve školním roce 2020-21 do školy přišlo celkem 94 nových žáků 
 
 
 
Výsledky soutěží a přehlídek 2020-2021 : 
Soutěž MŠMT se nekonala 
Hlas Slezska 2020, 3. ročník pěvecké soutěže 
ze třídy p. uč. Jany Lukášové a p. uč. Evy Hrisidu se s úspěchem zúčastnili tito žáci: 
Kristián Holer – Zlaté pásmo, Cena ředitelky soutěže Ilony Rédlové, Cena Petra Bendeho, Cena 
Romana Rossiho 
Karolína Sukupová – Bronzové pásmo 
Aneta Kučerová – Bronzové pásmo 
Alexandra Bártková – Bronzové pásmo 
Nikol Kučerová – Čestné uznání 
Adéla Pavelčíková – Bronzové pásmo 
Anna Balajková – Bronzové pásmo 
Veronika Uhříčková – Bronzové pásmo 
Vendula Silná – Bronzové pásmo 
Justina Sojáková – Bronzové pásmo 
  

V říjnu 2020 - Mezinárodní houslová soutěž J. Micky Praha – Jan Hodonský, Vladimír Baláž, účast 
formou zaslaných nahrávek 
V dubnu 2021 – Mezinárodní houslová soutěž J. Kociána v Ústí nad Orlicí – Jan Hodonský, účast 
formou zaslaných nahrávek. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce      
                                                 2020 - 2021 
 

Tento školní rok byl výjimečný ve formě prezentace práce žáků a školy. Pedagogové již v uplynulém 
roce hledali cesty jak ukázat práci svých žáků v rámci svých tříd formou různých videí i prezentací, 
které posílali rodičům, byli prezentovány na stránkách školy nebo na školním facebooku. Vznikla dvě 
videa větších rozměrů, na kterých se podílela celá škola – Vánoce 2020 a Zušáček. Při prezenční výuce 
jsme hledali možnosti vystoupit především ve venkovních prostorech, tak abychom dodrželi všechna 
protiepidemiologická opatření – bylo to například zpívání Pod okny Senioru B a C v době předvánoční 
nebo na zahradách Senioru v letním období, na náměstí před Otrokovickou Besedou. Taneční 
oddělení bylo iniciátorem vzniku flashmobu, který vznikal napříč celým Zlínským krajem. Výtvarný 
obor sestavoval prezentace prací, které vznikaly v době uzavření školy, rozesílal je rodičům, byly 
rovněž vystavovány na stránkách školy. Rovněž instaloval výstavu prací k ocenění pedagogů na 
Městském úřadě Otrokovice. 

Přes všechnu náročnost, kterou tento rok nesl, pociťujeme, že jsme se situací vyrovnali se ctí. Velmi 
jsme se posunuli v práci s počítači, využívaním jejich možností ku prospěchu svému i žáků. Daly nám 
možnost vzdělávat sebe i žáky, prezentovat naši práci. Jistý deficit v možnosti osobní komunikace 
jsme přesto cítili a snad alespoň trochu našim žákům vynahradili při organizaci příměstských táborů, 
kterých účastnily výtvarný obor, taneční obor a literárně-dramatický v prostorách naší školy a pro 
naše děti. (Vyhlašovatelem bylo MŠMT, Spoluorganizátorem byla Inspirace Zlín.)  

 
 
 
Přehled akcí září – červen 2020 - 2021 
 
ZÁŘÍ 
 
16. 9. vystoupení před Otrokovickou Besedou 
20. 9. ZUŠ Open – Na Zámku a před Zámkem Zlín, kapely (13 – 19 hodin) – Pavel Jordán, pro nemoc  
2 žáků omluveni, neúčastnili se 
24. 9. v 15. 30, Vystoupení v Senioru B, komunitně osvětové setkávání 
 
 
 
ŘÍJEN 
Od 5. října 2020 do 18. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání.  
Po tuto dobu probíhalo distanční vzdělávání. 
Od 12. 10. do 23. 10. 2020 byla opět zahájena individuální výuka v hudebním oboru dle usnesení Vlády  
České republiky ze dne 8. 10. 2020, která povolila výjimku výuky jednoho učitele a jednoho žáka. 
Od středy 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 byla zakázána osobní přítomnost žáků  
na základním uměleckém vzdělávání. Proto naše škola opět od tohoto data přešla na formu  
distančního vzdělávání, a to ve všech oborech. 
Přesunutí koncertu Komenský na 21. 10. 2020 – nakonec zrušeno 
23. 10. Klavírní seminář s Vendulou Urbanovou, klavíristkou žijící ve Francii, na téma francouzská  
klavírní literatura.  
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Projektový den ve škole HO – zrušeno 
26. a 27. říjen 2020 byly MŠMT vyhlášeny jako dny volny. Následoval státní svátek 28. října a dva  dny  
řádných prázdnin 29. – 30. října. 
 
LISTOPAD 
7. 11. Jak se dělá grafika s Jolanou Shejbalovou – projektový den ve škole VO – zrušeno 
VO výroba papírové – keramické PF 2021 
Od středy 25. listopadu 2020 bude opět zahájena individuální výuka v hudebním oboru,  
tzn. jeden žák – jeden učitel.  
Ostatní obory – výtvarný, taneční, literárně – dramatický a hudební (nauky a komorní hra) začínají vyučovat  
od pondělí 7. prosince 2020 v počtu do 10 žáků. Pokud je počet žáků vyšší, pokračuje se zatím distančně. 
 
PROSINEC 
Výroba videoklipu čtyř oborů – Vánoce 2020 
Podíleli se: učitelé všech čtyř oborů školy 
Vánoční koncert 15. 12. 2020, Otrokovická Beseda – zrušeno 
Dne 16. 12. žáci i učitelé naší školy zazpívali nejznámější koledy pod okny otrokovického  Senioru –  
budovy C a B. 
Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 zakázala od 21. prosince 2020  
do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků a studentů rovněž  v základních uměleckých školách.  
Dny 21. a 22. prosince MŠMT stanovilo jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  
To znamená, že pro tento druh škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem  
podle ustanovení § 184a školského zákona. 
 
LEDEN 
od 4. ledna 2021 opět distanční formou. 
21. ledna porada Teamsy 
29. ledna pololetní prázdniny 
Vysvědčení 28. ledna 2021 bylo vydáno až v přítomnosti žáků na škole,  
hodnocení známkou, s možností slovního shrnutí výsledků učení rodičům 
 
ÚNOR 
Distanční výuka pokračuje 
Rozhodnutí o tvorbě školní prezentace formou videa, na kterém se budou podílet všechny obory ZUŠ  
Otrokovice 
Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ – 1. 2. 2021- 8 hodin          Bc. Hana Svatošová 
Výuka v ZUŠ – Základy práce se zvukem v počítači – 24. 2. 2021 – 3 hod. BcA. Veronika Davidová 
             Bc. Barbora Sojáková 
Využití virt. reality při distanční výuce v ZUŠ  26. 2. 2021 – 3 hod. – Mgr. Světlana Sokolová 
         Marie Raková 
         Bc. Hana Savatošová 
         Daniela Mančíková, DiS 
 
BŘEZEN 
8. – 12. 3. Jarní prázdniny 
16. 3 porada Teamsy 
25. 3. udílení cen pedagogům v Obřadní síni MÚ Otrokovice, výstava z obrazů J. A. Komenského (VO) 
DVPP - webináře 
Výuka v ZUŠ – Základy práce se zvukem v počítači – 5. 3. 2021 – 3 hodiny – Eva Hrisidu, DiS 
         Mgr. Jindřiška Keferová 
         Mgr. Gustav Řezníček 
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       19. 3. 202 – 3 hodiny – David Kefer 
Využití virt. reality při distanční výuce v ZUŠ – 8. 3. 2021 – 3 hodiny - Mgr. Gustav Řezníček  
Práce učitele s nestandardním typem žáků (Mgr. Karel Opravil) - 30. 3. 2021  – 5 hodin 
         Marie Raková 
         Mgr. Světlana Sokolová  
Proč jsme ve stresu – celostní přístup k tělu a mysli – 31. 3. 2021 – 4 hodiny 
         BcA. Hana Geržová 
         Marie Raková 
         Rosalie Kocourková, DiS 
 
 
DUBEN 
7. 4. Mimořádná porada k návratu žáků do školy (přes Teamsy) 
12. 4. Návrat dětí do školy 
NATÁČENÍ PROPAGAČNÍHO VIDEA „Zušáček“ 
 
KVĚTEN 
Přechod na prezenční výuku 
10. 5. výuka prezenčně max. ve třech žácích 
24. 5. prezenční výuka ve všech oborech 
 
ČERVEN 
Postupové zkoušky – 31. 5. – 4. 6. 2020, dle rozpisu 
1. 6. Zápis VO a TO na ZŠ TGM, 14 – 17 hodin 
2. 6. Zápis HO, přijímací zkoušky, 14 – 17 hodin – Eva Hudečková, Eva Hrisidu 
2. 6. Tvořivé odpoledne na náměstí – VO, TO, HO od 16 hodin – Hana Geržová 
3. 6. natáčení flashmobu tanečního oboru (zapojení Zlínského kraje) 
Každý čtvrtek v červnu zápis VO – ZŠ Kvasice, 14 – 17 hodin – S. Sokolová 
7. 6. Zápis LDO, 14 – 17 hodin – Gustav Řezníček 
8. 6. Závěrečná porada v 10 hodin 
10. 6. Zápis v MŠ Kvasice – Herbert Novotný 
14. 6. Zápis HO Tlumačov – 13 – 17 hodin, Daniela Mančíková 
15. 6. Koncert, Senior B, v 15.30 hodin 
16. 6. Závěrečný a absolventský koncert, Tlumačov, Daniela Mančíková 
16. a 17. 6.  Zápis HO Kvasice, Herbert Novotný, Veronika Davidová 
23. 6. Absolventský koncert, v 17 hodin, v sále školy  
23. a 24. 6. Zápis Ho Kvasice, Herbert Novotný, Veronika Davidová 
24. 6. Absolventský koncert, Senior C, v 15.45 hodin -  
28. 6. Zápis HO, přijímací zkoušky – Arnoštka Machurová 
28. 6. v 14.30 Závěrečné vystoupení Kvasice před školou 
30. 6. Vysvědčení 
 
SRPEN 
TÝDENNÍ KEMP ZUŠ (Spolupráce s Inspirací Zlín) 
16. – 20. 8. KEMP LDO 
23. – 27. 8. KEMP VO a TO 
 
 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   
Ve školním roce 2020-2021  nenavštěvovali školu žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
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Přehled personální situace 

 
Pedagogičtí pracovní se smlouvou na dobu určitou a neurčitou 
 

Ped. 
pracovníci 
- číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace (stupeň 
vzdělání, obor, aprobace 

Roky ped. praxe 
k 30. 6. 2021 

1 Učitel HO RD Vyšší odborné 
v konzervatoři, klavír 

5 

2 Učitel HO 1,00 Vysokoškolské, umělecké, 
klavír 

11 

3 Učitel TO 0,5 Vysokoškolské umělecké 19 

4 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, zpěv, klavír 

11 

5 Učitel HO 1,00 Vysokoškolské PdF, klavír, 
HN 

22 

6 Učitel HO 0,96 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle, 
kytara 

22 

7 Učitel HO 0,52 Vyšší odborné 
v konzervatoři, violoncello, 
EKN 

31 

8 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské FF, klavír 

28 

9 Učitel HO 0,52 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle, 
EKN, HN 

3 

10 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, zpěv 

21 

11 Učitel HO  Vyšší odborné 
v konzervatoři, klavír 

41 

12 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle, 
klavír, EKN, HN  

11 

13 Učitel HO 0,6 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské FF, zobc. 
flétna, HN 

26 

14 Učitel HO 0,3 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle 

42 

15 Učitel VO 0,57 UMPRUM 25 

16 Učitel HO 1,00 Lidová konzervatoř, kytara, 
bicí 

24 

17 Učitel LDO 0,6 Vysokoškolské umělecké 29 

18 Učitel HO 0,78 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské, 

11 
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pedagogické, zobc. flétna, 
příčná flétna 

19 Učitel VO 1,00 UMPRUM, Vysokoškolské 
PdF 

26 

20 Učitel HO 0,78 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské sociální, 
zobc. flétna, EKN, kytara 

14 

21 Učitel TO 0,52 Vyšší odborné v 
konzervatoři 

3 

 
Věková struktura pedagogických zaměstnanců 
 
Zaměstnanci do 20 let   0 
Zaměstnanci mezi 20 – 30 lety       3 
Zaměstnanci mezi 30 – 40 lety    4 
Zaměstnanci mezi 40 – 50 lety    5 
Zaměstnanci mezi 50 – 60 lety   7 
Zaměstnanci mezi 60 – 70 lety    2 
Zaměstnanci na 70 let     0 
 
 
 
Skladba pedagogických i ostatních pracovníků je vyhovující. Z celkového počtu 25 pedagogů je jedna 
kolegyně na rodičovské dovolené. Většina pedagogů je středního věku. Mezi nové učitele našeho 
pedagogického sboru patří učitelka na zobcovou flétnu (DPP) s aprobací na hoboj. Tím se rozšiřuje 
nabídka vyučovaných nástrojů. 
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 vedle DVPP 
jejich náhled na práci s dětmi. 
 
Vedle pedagogických pracovníků má škola účetní, mzdovou účetní a uklízečku. 
 
 
 
 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020-2021 :  
 

 K datu 30. 9. 2020 

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci           21          15,2 

Dohody o 
prac.činnosti  

           0            0 

Dohody o prov. 
práce 

           4           0,87 



15 

 

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

Obor: Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet pedagogů           19                     1             2          2 

 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020-2021 : 
 

 k datu 30. 6. 2021 

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci              2          1,5 

DPP              1           - 

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. V tomto roce jsme hojně mohli využívat bohaté nabídky online seminářů a 
webinářů, vzhledem k této možnosti bylo i vzdělávání pedagogů četnější oproti předešlým rokům: 
 
Semináře 
Příprava žáka ke studiu oboru Hra na zobcovou flétnu – 4. – 6. 9. 2020 – 16 hodin – Bc. Barbora 
Sojáková 
Flautoškola – metodika flétnové výuky předškolních dětí – 4. 9. 2020 – 8 hodin – Bc. Barbora 
Sojáková 
Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy – 10. 9. 2020 – 8 hodin – 

Jana Lukášová, dipl.um 
Eva Hrisidu, DIS 
Daniela Mančíková, DiS.

     
11. 9. 2020   Mgr. Eva Hudečková 

Daniela Mančíková, DiS 
 
Webináře 
Jak učit v ZUŠ distančně a přitom smysluplně – 9. 12. 2020 – 3 hodiny – Bc. Hana Svatošová 
Využití virt. reality při distanční výuce v ZUŠ – 8. 3. 2021 – 3 hodiny - Mgr. Gustav Řezníček  
      26. 2. 2021 – 3 hod. – Mgr. Světlana Sokolová 
         Marie Raková 
         Bc. Hana Savatošová 
         Daniela Mančíková, DiS 
 
Výuka v ZUŠ – Základy práce se zvukem v počítači – 5. 3. 2021 – 3 hodiny – Eva Hrisidu, DiS 
         Mgr. Jindřiška Keferová 
         Mgr. Gustav Řezníček 
       24. 2. 2021 – 3 hod. BcA. Veronika Davidová 
             Bc. Barbora Sojáková 
       19. 3. 202 – 3 hodiny – David Kefer 
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Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ – 1. 2. 2021- 8 
hodin 
         Bc. Hana Svatošová 
Práce učitele s nestandardním typem žáků (Mgr. Karel Opravil) - 30. 3. 2021  – 5 hodin 
         Marie Raková 
         Mgr. Světlana Sokolová  
Proč jsme ve stresu – celostní přístup k tělu a mysli – 31. 3. 2021 – 4 hodiny 
         BcA. Hana Geržová 
         Marie Raková 
         Rosalie Kocourková, DiS 
Příprava a střih videomateriálu – 20. 4. 2021 – 3 hodiny Bc. Barbora Sojáková 
       BcA. Hana Geržová 
       Mgr. Jindřiška Keferová 
 
 
 
 
   Předvánoční zpívání 
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Základní údaje o hospodaření školy 2020 – 2021 
 
Celkové výnosy (v Kč)                                                       15 287 885,00 
Z toho: 
Dotace od zřizovatele                                                          13 646 650,00 
Dotace Projekt Šablony II                                                            247 227,00 
Dotace od města Otrokovice                                                                  0,00 
Úplata za vzdělání + pronájem hudebních nástrojů            1 270 713,00 
Čerpání fondů                                                                                  59 469,00 
Pronájem hud. nástrojů + úroky banka                                       31 504,00 
Dotace ZK              32 322,00 
 
Celkové náklady (v Kč)                                                      15 207 838,21 
Z toho: 
Mzdové náklady                                                                   13 646 650,00 
Provozní náklady                                                                      1 313 961,21 
Dotace projektu Šablony II         247 227,00 
 
Hospodářský výsledek                                                                 80, 046,79 
 
 
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. 
Dne 18. 1. 2021 došlo ke kontrole SIBP nad stavem BOZP. Kontrolu provedl PaeDr. Pavel Štěpán 
(23370502) a naší škole bylo doporučeno proškolit zaměstnance v rámci první pomoci, stalo se tak na 
začátku školního roku 2021-2022. 
 
 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2020-2021 nebyla provedena inspekční činnost České školní inspekce. 
 
 
Údaje o provedené kontrole Všeobecné zdravotní pojišťovny 
Škola nebyla v tomto roce kontrolována VZP. 
 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola je zapojena od roku 2019 do realizace programu Šablony II,  jeho ukončení se předpokládá 28. 
2. 2022. Tímto školním rokem jsme ukončili Šablony na DVPP, angličtina a DVPP, kulturní povědomí a 
vyjádření. 
 
Přehled Šablon II: 
2 VII/4c  DVPP, angličtina 
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2 VII/4j  DVPP, kulturní povědomí a vyjádření 
2 VII/13 Realizovaná výuka s ICT 
2 VII/ 14 Projektový den ve škole 
2 VII/ 16 Komunitně osvětová činnost 
 
 
 
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. 
 
 
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, 
avšak v tomto roce došlo vzhledem k pandemii k velmi omezené spolupráci. 
 
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.  

Dalším, neméně důležitým úkolem, bylo v tomto školním roce pokračování v rozšiřování mezioborové 
spolupráce. Stalo se tak formou spolupráce při vzniku videí -  jednak na přelomu roku s vánoční 
tématikou (PF 2021) a jednak propagačního videa s názvem Zušáček. 

V tomto výjimečném roce se ukázalo, že estetická výchova dětí má nezastupitelnou úlohu především 
v době izolace a zamezení možností setkávání s vrstevníky i učiteli, má preventivní funkci i v oblasti 
psychické hygieny, dává možnost propojení trojúhelníku dítě – pedagog – rodič. Díky distanční výuce 
se nám tohle ve velké míře podařilo. Naše umělecké školství však nevychovává jen budoucí umělce, 
ale také mladé lidi k jejich klíčovým kompetencím pro jejich budoucí život – pracovitost, odpovědnost 
vůči sobě, rodině i společnosti. 

 

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:    30. 9. 2021 

Datum projednání na pedagogické radě: 5. 10. 2021 

 

 

Mgr. Jindřiška Keferová     

                  ředitelka školy 
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              Z natáčení Zušáčka 

 

              Z natáčení flashmobu 


