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Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme se na výtvarném oboru společně s žáky zaměřili na
více projektů. Rádi bychom Vás seznámili s některými z nich.

Jedna z možností, jak tyto projekty ukázat Vám rodičům a také široké veřejnosti
jsou výstavy a prezentace ve veřejných prostorech.

Jedním z již dlouhodobě připravovaných projektů je spolupráce s místní firmou
Continental Barum s.r.o. v Otrokovicích.

Další propagačně významnou prezentací je spolupráce s Poliklinikou Otrokovice.

Oba tyto projekty bychom Vám rádi představili prostřednictvím této prezentace.
Budeme moc rádi, když si uděláte čas a podíváte se společně s dětmi na výsledek
naší celoroční práce. Zde najdete pouze zlomek toho, co budete mít možnost vidět
přímo na výše uvedených výstavách.

Věříme, že podpoříte svou účastí vaše děti a těšíme se na naše osobní setkání! 

Tř. uč. Mgr. Světlana Sokolová a tř. uč. Marie Raková









Spolupráce s Continental Barum 
s.r.o. Otrokovice

Výstava výtvarných prací žáků naší školy v prostorech Barum
Otrokovice je jedna z akcí, která má pro výtvarný obor velký
význam. Vzhledem k tomu, že značná část rodičů pracuje právě v
této místní firmě jsme se rozhodli, využít možnosti vystavovat
právě zde. Tímto také děkujeme za vstřícnost a poskytnutí
zázemí k prezentaci výtvarného oboru ZUŠ Otrokovice.



Výstava prací žáků 

 výtvarného oboru  

ZUŠ Otrokovice 

 

 

  

,,Pojďte zkouknout 
naši výstavu‘‘ 

        Continental Barum s.r.o. 
Vestibul hlavního vchodu 

Od 23.3. 2022 do 31.1. 2023 

Vernisáž 23.3 2022 v 16.30h 



































Spolupráce s Poliklinikou Otrokovice

Více jak 120 velkoplošných prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Otrokovice zdobí nově veřejné prostory Polikliniky v Otrokovicích.
Tato prezentace je průřezem činnosti celého výtvarného oboru a pestrou
přehlídkou mnoha výtvarných technik. Z vystavených prací převládá kresba,
malba a další kombinované techniky. Snažili jsme se o vytvoření uceleného
souboru, který je složen z tematických bloků na sebe navazujících.
Děkujeme jednateli Polikliniky Otrokovice panu Ing. Pavlu Javorovi za spolupráci
a poskytnutí instalačních ploch pro naše malé i velké výtvarníky!

Na začátku byla myšlenka vyzdobit nově otevřené Dětské oddělení právě
výtvory dětí. Dnes již dětské práce zdobí i další prostory tohoto objektu a
mohou je tak vidět téměř všichni, kteří si zde najdou cestu.
Tímto, ale naše spolupráce nekončí, rádi bychom po dohodě s vedením
Polikliniky práce průběžně obměňovali a tak se jistě brzy můžeme těšit na další
hodnotná dílka žáků naší školy.









































Vážení rodiče, na závěr bychom Vám chtěli 
poděkovat za Vaši spolupráci a přízeň, kterou 

věnujete naši škole a věříme, že se brzy osobně 
setkáme na některé z našich výstav výtvarného 

oboru, nebo jiné akci školy, 

kde přijdete podpořit své děti a naše žáky 

Tř. uč. Mgr. Světlana Sokolová

Tř. uč. Marie Raková


