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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. 
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. Avšak podle 
věty, kterou jsme si vybrali jako motto školy „I ty můžeš udělat svět krásnější“ se pedagogové naší školy 
snaží zpřístupnit všem žákům estetické vnímání světa kolem. To cítíme jako hlavní poslání naší školy. 
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. 
Škola rovněž spolupracuje s dalšími institucemi, jako například domovem důchodců Senior Otrokovice, 
Hvězdou 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 návratem do původního režimu školy po takřka roční koronavirové karanténě a 
uzavření školy. Navrátili jsme se k realizaci mnoha plánovaných činností, které se pravidelně 
uskutečňují, rovněž ty, které jsme původně zamýšleli.  
 
Přehled oborů 
 
Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-
dramatickém. Ve školním roce 2021-2022 bylo vzděláváno 496 žáků, které vyučovalo 25 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). Nově jsme zavedli 
výuku hry na hoboj, trubku a lesní roh.  Mohou se také přidat souboru smyčcových nástrojů nebo školní 
kapely či tvořit různorodá komorní seskupení. Všechny obory a studijní zaměření mají rovnoprávné 
postavení. 
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Základní údaje za školní rok 2021-2022  k 30. 9. 2021 
 

Žáků celkem 496 

Z toho dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 

 
 
Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2021-2022 
 

 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. Tento stav je dlouhodobý a těžko řešitelný. Situaci v LDO 
jsme v tomto roce řešili občasnými pronájmy kinosálu na Otrokovické Besedě a dvakrát soubor 
vystupoval i v Městském divadle Zlín. 
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 listopadu 2021 získala pianino zn. Petrof, které využíváme k výuce hry na klavír a sólovému 
zpěvu. 
 
 
 
Opravy a udržování 
 
Ve školním roce 2021-2022 byly provedeny menší opravy a ladění klavírů, drobné opravy dalších 
hudebních nástrojů. V období hlavních školních prázdnin bylo vymalováno horní patro v hlavní budově. 
Dále opravena střecha, aby nezatékalo. Cítíme potřebu nákupu dechových a smyčcových nástrojů a 
modernějších typů EKN. 
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 
 
  
 

Obor: Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet žáků        292               51           35         118 

Počet tříd          12,7                 0,6             0,8             1,7 

Počet hodin        299               13           16           36 

Počet žáků s rozšíř. vyuč.            0                 0             0             0 

 
 
 
Další údaje: 
 
 
 
Hudební obor 
 
Vyučované nástroje: 
klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, viola, violoncello, kytara, elektrická kytara, zobcová 
flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, lesní roh, bicí nástroje. V hudebním oboru je také 
vyučována pěvecká hlasová výchova, populární zpěv a sborový zpěv a obor mladý mistr zvuku.  

Žáci navštěvují kromě individuální nástrojové výuky také předměty komorní a souborové hry.  
Soubory ve školním roce 2021-2022: 
smyčcový orchestr, soubor zobcových fléten, kytarový soubor, pěvecký sbor, školní kapela a další 
příležitostná uskupení komorní hry.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Mladí violoncellisté  
na školním koncertě 
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Klavírní a pěvecké oddělení 
 
Ve školním roce 2021-2022 vyučující intenzivně naplňovali jedenáctým rokem školní vzdělávací 
program. Dohodli jsme se, že na ŠVP nebudeme nic měnit.  Školní rok jsme zahájili v rámci šablon 
Francouzským dnem s MgA. Vendulou Urbanovou. Vyučuje v Paříži a téma semináře bylo francouzské 
školství a ukázka výuky instruktivních skladeb francouzských skladatelů (Debussy, Fauré, Poulenc). Žáci 
z klavírního oddělení rovněž zahráli skladby těchto skladatelů, den vyvrcholil představením melodramu 
Příběh slůněte Babára od Francise Poulenca, jež nastudovali MgA. Vendula Urbanová a herec Gustav 
Řezníček. Dopoledního programu a odpoledního představení se zúčastnili žáci i učitelé školy. Akce byla 
přijata s velkým zájmem.  
Pandemie covidu zasáhla do výuky už jen individuálně. Vyučující se s žáky velmi aktivně zapojovali do 
všech projektů a koncertů školy. Ještě v září se podařilo uskutečnit koncert před Otrokovickou 
Besedou. Posléze v 1. pololetí  bylo společné setkávání v omezené formě (zpěv koled  pod okny 
Senioru), zato ve 2. pololetí  se situace rozvolnila. Naše škola uspořádala  okresní kolo celostátní 
soutěže v sólovém a komorním zpěvu,  Velikonoční koncert na Besedě, Koncert pro maminky, třídní i 
společné koncerty všech oborů se uskutečnily ve škole i na pobočkách. 
Vyučující pěveckého  oddělení se zaměřili na přípravu žáků na pěveckou soutěž vypsanou 
ministerstvem školství v sólovém a komorním zpěvu. Do školního kola 17. 1. 2022 se zapojilo 15 žáků. 
Do okresního kola, které uspořádala naše škola 24. 2. 2022, postoupilo 11 zpěváků.  V okresním kole  a 
tedy postup do krajského kola vybojovali z naší školy dva žáci. V  1. kategorii Liliana Mňačková, která 
v  krajském kole v Karolince získala ve velké konkurenci 1. místo (vyučující E. Hrisidu) a Jan Hodonský 
v VIB. kategorii získal 3. místo (vyučující J. Lukášová).  Na 2. místě v okresním kole se umístilo 8 žáků, 
na 3. místě 1 žák. 
 

 
 
Vystoupení v sále školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dne 27. 3. 2022 jsme uspořádali koncert jako poděkování  sponzorům  nového pianina, které naše škola 
získala díky nadaci Family Foundation manželů Komárkových. Nadace se rozhodla sponzorovat nová 
pianina do 42 vybraných ZUŠ z celé republiky. Přispívali drobní dárci i velké firmy. Nové pianino 
v hodnotě 219 000 Kč jsme získali díky žádosti, která popsala situaci, kdy při velké povodni v roce 1997 
bylo zničeno celé přízemí naší školy. Vyslovujeme velké uznání  myšlence tohoto  projektu.                   
V zájmu kvalitní výuky jsme nové pianino umístili do klavírní třídy.  
Žáky jsme se snažili rozvíjet  podle jejich možností, schopností, dovedností, znalostí  a  nadání, které je 
různé úrovně. Překvapila nás samostatnost mnohých žáků. Vedeme žáky k porozumění hodnotné 
hudby, tříbíme vkus a vychováváme v nich  lásku k umění a úctu k jeho tvůrcům. 
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Další vzdělávání plnili vyučující dle nabídky seminářů,  předáváním osobních zkušeností a četbou 
odborné literatury (Pianissimo), poslechem nahrávek, studiem partitur a zapojením do všech 
společných projektů. 
Ročního programu akreditovaného v systému DVPP se zúčastnila Eva Hrisidu se svojí žákyní Justinou 
Sojákovou. Jedná se o stipendijní akademii MenArt- podporu mladých talentů v uměleckých oborech 
po dobu 1 roku.  Pracovaly s Radkou Fišarovou v oboru muzikálový zpěv.  Roční studium 
završily  společným koncertem se všemi účastníky 21. 5. Americké jaro v Praze. Během roku 
absolvovaly setkání 27.- 29. 8. v Kroměříži, v Praze 16. 1., 12. 2., 9. 4. a 7. 5.  Skvěle naši školu 
reprezentovaly.   
Rovněž v Kvasicích a v Tlumačově se pracovalo velmi aktivně (vyučují Daniela Mančíková, Veronika 
Davidová, Herbert Novotný, Jana Lukášová). 
V loňském covidovém  roce byly zkoušky zrušeny, uskutečnily se jen třídní přehrávky žáků. Letos 
se  zkoušelo  6. 5. - 10. 5. 2022.  Počet absolventů v oboru hra na klavír je 10,  EKN 3 a 2 absolventy 
oboru sólový zpěv. Absolventské koncerty se uskutečnily 30. 5. 2022 a 14. 6. 2022. 
Postupovou zkoušku ze hry na klavír vykonalo 74 žáků, průměrná známka byla 1,18. 
Postupovou zkoušku z EKN vykonalo 40 žáků, průměrná známka 1, 15. 
Postupovou zkoušku ze sólového zpěvu vykonalo 31 žáků, průměrná známka 1. Celkem bylo 
vyzkoušeno 145 žáků. 
Žákům, kteří se zúčastnili okresního kola soutěže v sólovém zpěvu vyhlášeném MŠMT, byla závěrečná 
zkouška odpuštěna. 
Na absolventském koncertě s úspěchem vystoupilo 10 žáků ze hry na klavír, 3 žáci z EKN a v sólovém 
zpěvu  2 žáci. 
 
 
Smyčcové oddělení 
 
Smyčcové oddělení navštěvuje celkem 24 žáků, z toho 3 žáci hrají na violoncello, 2 na violu a 19 na 
housle. Postupových zkoušek, které proběhly dne 9. 6., se zúčastnilo 22 žáků s průměrným 
hodnocením 1,0. a jeden absolvent 1. cyklu základního studia. Jedna žákyně je pro neúčast 
neklasifikována a ukončuje studium.  
Kromě výuky hlavního oboru navštěvují žáci také komorní a orchestrální hru.  
Ve školním roce 2021-2022 se smyčcové oddělení podílelo na mnoha významných akcích a 
projektech školy: natáčení Vánočního koncertu, Jarního koncertu v Otrokovické besedě, Benefičního 
koncertu v kostele pro Ukrajinu, slavnostního otevření centra pro seniory v Kvasicích, vernisáže a 
vyhlášení výtvarné soutěže DDM Sluníčko v Tlumačově, slavnostního ocenění pedagogů města 
Otrokovice, dvou smyčcových koncertů a mnoha dalších koncertů v Otrokovicích, Tlumačově a 
Kvasicích.   
Žáci s učiteli také navštívili děti v základní škole Mánesova, pro které si připravili výchovný koncert a 
seznámili děti se hrou na housle a violoncello.  
 
 
Hra na kytaru  
  
V letošním školním roce navštěvovalo tento předmět celkem 52 žáků, z toho 36 žáků předmět Hra na 
kytaru a 16 žáků předmět Hra na elektrickou kytaru.  
Výuka probíhala na rozdíl od předcházejících roků již z velké části běžným způsobem, ale zkušenosti s 
distanční výukou při covidovém období jsme s úspěchem použili i při různých absencích žáků, např. 
při nemoci. Co se týče dohánění učiva z předchozích roků, lze konstatovat, že žáci vesměs neměli 
žádné podstatnější problémy, přesto bylo nutné mírně snížit nároky na obsah výuky.  
Během školního roku se žáci účastnili několika vystoupení a koncertů, např. koncerty v Otrokovické 
Besedě, koncerty na pobočce v ZŠ Kvasice, závěrečný koncert před ZUŠ v Otrokovicích, závěrečný 
koncert na zahrádce restaurace Pod kaštany v Kvasicích ad.  
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Žáci předmětu Hra na elektrickou kytaru působí aktivně v několika školních kapelách, které jsou pro 
ně velkou motivací a do kterých velmi rádi dochází na zkoušky. Většina z nich se ukázala na přehlídce 
školních kapel na konci školního roku před budovou ZUŠ.  
Postupové zkoušky vykonalo celkem 47 žáků s průměrným prospěchem 1,1.  
V letošním školním roce jsme neměli žádného absolventa.  
 
  
Mladý mistr zvuku  
  
V letošním školním roce navštěvovali tento obor celkem 3 žáci, na konci školního roku odešel jeden 
žák.  
Během školního roku žáci plnili úkoly podle Školního vzdělávacího plánu a můžeme konstatovat, že 
tento plán se nám dařilo i překračovat a plnit úkoly nad jeho rámec. Jako problém se projevilo 
používání nahrávacího softwaru Avid Pro Tools First, neboť firma Avid v průběhu roku oznámila 
ukončení vývoje tohoto programu. Ten nám sice až do koce školního roku fungoval, ale na příští 
školní rok už se na něj nemůžeme spoléhat a musíme hledat vhodnou alternativu.  
Během školního roku žáci pracovali na samostatném domácím projektu, který v hodinách 
konzultovali s vyučujícím a výsledkem jsou krásné nahrávky dvou písniček - jedna k poctě nedávno 
zesnulého Davida Stypky, kdy žák Štěpán Hudeček nahrál, zmixoval a zmasteroval jeho písničku “O 
lítání”, druhá písnička je autorská instrumentální a je kolektivním dílem žáků Adama Šišky, Jakuba 
Dvouletého a Jiřího Regenta. Obě písničky byly použity jako postupová zkouška žáků a byly 
zveřejněny na webu.  
Postupovou zkoušku vykonali všichni tři žáci s hodnocením “výborný”.  
 
Dechové oddělení 
 
Ve školním roce 2021-22 navštěvovalo ZUŠ Otrokovice celkem  44   žáků na dechové nástroje.  Hře na 
dechové nástroje vyučovali tito pedagogové – Herbert Novotný, Věra Obdržálková, Barbora 
Chovancová, Barbora Sojáková, Hana Svatošová a Naděžda Škrabalová. Vyučovalo se hře na tyto 
nástroje: 
zobcová flétna – 37 žáků, příčná flétna – 2 žáci, hoboj – 1 žák, saxofon – 3 žáci, lesní roh – 1 žák. 
Žáci naší školy se zúčastnili školního kola soutěže ve hře na dechové nástroje. Školního kola se 
zúčastnilo na doporučení svých učitelů 18 žáků, z toho 6 postoupilo do okresního kola, kde získali tato 
umístění  - 2x 1. místo,  4x 3. místo. V krajském kole získal 1 žák 1. místo ve hře na lesní roh. 
Každý z učitelů uspořádal pro své žáky třídní besídky, mimo to se žáci účastnili i dalších akcí a 
koncertů pořádaných ZUŠ Otrokovice. 
V dubnu se žáci dechového oddělení účastnili školního žákovského koncertu konaného v DK Beseda 
v Otrokovicích. 
Žáci v tomto školním roce taktéž navštěvovali komorní dechové soubory, školní orchestr a školní 
kapelu. S těmito soubory v druhé polovině školního roku také vystupovali. 
Na konci školního roku ukončili studium dva absolventi ve 4. ročníku II. cyklu na zobcovou flétnu. 
 
 
Výtvarný obor 
 
Školní rok  2021-2022 byl opět ve znamení mnoha vzdělávacích akcí, výstav a dalších forem 
prezentací výtvarného oboru. Již v měsíci srpnu se uskutečnil v prostorech výtvarného oboru Tvůrčí 
kemp, který byl zaměřen jak na stávající žáky, tak i případné zájemce o tento o obor. Žáci se měli 
možnost seznámit s celou řadou zajímavých a kreativních technik. Výstupem byla prezentace výtvorů 
žáků v prostorech hudebního oboru ZUŠ Otrokovice, která sklidila velký úspěch a přivedla na obor i 
nové žáky. 
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V rámci projektu šablon, jsme připravily se záměrem rozšíření výuky i cyklus tří na sebe navazujících 
přednášek z oblasti grafiky zaměřené na grafické techniky, sítotisk, linoryt a další zajímavosti.  
Spolupráce s místními profesionálními výtvarníky je již tradicí a další přednáška směřovala do oblasti 
Moderní architektury v celosvětovém měřítku. Toto téma nás inspirovalo k účasti na soutěži Evropa 
2050. Zde jsme dosáhli na postup do evropského kola s prací žákyně I. stupně.   
Cyklomapa našeho regionu byla další nádherný a přínosný projekt, kterého jsme se zúčastnili. Žáci se 
podrobně seznámili s významnými stavbami v našem regionu a také navázali na své znalosti 
z předchozích přednášek na toto téma.  
 V tomto školním roce jsme uspořádali dvě obsáhlé výstavy, které byly průřezem tvorby celého 
školního roku. Jedna z těchto výstav, byla již dlouhodobě plánovaná výstava v prostorech místní 
otrokovické firmy Continental Barum s.r.o. Tato výstava trvá i v těchto dnech a má široký záběr, jak 
z hlediska obsahu technik, tak i prezentace žáků všech ročníků výtvarného oboru. Výstava potrvá až 
do ledna 2023. Další velmi obsáhlou výstavou je výstava a současně stálá expozice na Poliklinice 
v Otrokovicích. Zde nám byl poskytnut prostor k prezentaci v celé budově polikliniky.  
Pravidelnou součástí činnosti výtvarného oboru jsou výzdoby prostor HO a také prezentace pobočky 
na ZŠ Kvasice. 
V měsíci dubnu se žáci aktivně podíleli ve spolupráci s městem Otrokovice na akci vyhlášené 
starostkou města Otrokovice a to akce Bezpečně na silnicích. Tyto výtvarné práce zdobí dopravní 
oddělení i v současné době. 
Závěrem školního roku byl týdenní tvůrčí pobyt v Chorvatsku. Tento tvůrčí pobyt byl organizován 
v kooperaci s tanečním oborem naší školy a zde si mohli žáci obou oborů vyzkoušet vzájemně jak 
výtvarné techniky, tak i nahlédnout pod tzv. pokličku tanečního oboru.  
Celý školní rok doprovázely prezentace v elektronické podobě, které byly nejen inspirací pro žáky, ale 
také ukázkou tvorby a činnosti výtvarného oboru.  
 

   
Výtvarný obor v Kvasicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Taneční obor 
 
Ve školním roce 2021-2022 jsme se snažili zaměřit na opakování a taneční techniku a obnovení řádné 
výuky (po distanční formě studia). 
V září jsme společně s dalšími obory vytvořili krásnou atmosféru na Otrokovickém náměstí při 
společné akci „Záříš v ZUŠ“. Zde vystoupilo několik ročníků se společnou skladbou – Flashmob. 
Během měsíce října nejstarší žačky začaly pracovat na projektu se Zlínskou Galerií výtvarného umění, 
kde se nám podařila navázat spolupráce i do budoucích let - projektů. 



10 

 

Vánočního mezioborového koncertu, který se uskutečnil v kvůli covidovým omezením v natáčecí – 
online formě se zúčastnil i taneční obor. Na tomto videu vystoupil přípravný ročník, 6. a 7. ročník a 
nejstarší žákyně. Toto vánoční video dostali rodiče i děti z naší školy jako vánoční dárek. 
Od druhého pololetí jsme se zaměřili na přípravu choreografií pro taneční postupovou přehlídku 
vyhlašovanou MŠMT. Na tuto soutěž se připravovaly žákyně 7. ročníku a žákyně II. stupně. 
Okresního kola taneční přehlídky, které se konalo ve Zlíně na Malé Scéně, se zúčastnily jen nejstarší 
žákyně s choreografií – Co dál? Žákyně 7. ročníku se nezúčastnily z důvodu termínů lyžařských 
výcviků. Studentky 4. ročníku II. stupně, naše dlouhodobé žačky a absolventky 4. ročníku II. stupně: 
Johana Horová, Marie Páleníková a Jana Pavlínková získaly zlaté pásmo a postoupily do krajského 
kola v Zašové. Toto krajské kolo se uskutečnilo v měsíci dubnu, kde jsme získali stříbrné ocenění a 
cenu poroty za taneční vyzrálost a interpretační pravdivost v tanci. 
V rámci udílení cen pedagogických pracovníků města Otrokovice vystoupil 7. ročník na Otrokovické 
Besedě. 
Měsíc květen již tradičně patří přípravám na taneční koncert. Tento koncert byl po 2 letech 
covidových opatření vrácen do hlavního sálu Otrokovické Besedy. Koncert proběhl ve čtvrtek 2. 
června. 
Druhý týden v červnu jsme vyrazili společně s výtvarným oborem na tvůrčí pobyt do chorvatského 
městečka Rabac – kemp Oliva. Tento pobyt byl opět velmi vydařený a pro všechny žáky velmi 
přínosný. 
V tomto školním roce se nikdo z žáků tanečního oboru nepřipravoval na taneční konzervatoř. Jedna 
žákyně Johana Horová se dostala na pedagogickou fakultu – studium volnočasových aktivit, kde při 
přijímacím řízení uplatnila i zkušenosti a praxi z tanečního oboru.  Podařilo se nám navázat spojení 
s italskou choreografkou a tanečnicí Cristinou Santucci a domluvily se na tanečním workshopu 
v průběhu měsíce září 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

Taneční vystoupení  
na Otrokovické Besedě 
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Literárně – dramatický obor 
 
Ve školním roce 2021-2022 jsme celkem pracovali v pěti jednotlivých skupinách sestavených, opět 
pokud možno, podle věku, zkušeností a časových možností jednotlivých žáků.  
Pondělní skupinu tvořili nejmladší žáci, kteří se kromě pravidelného zdokonalování v mluvních a 
pohybových vyjadřovacích dovednostech připravovali na série vánočních vystoupení, které jsme 
nakonec byli nuceni pouze nahrát na video. V závěru školního roku jsme se už ale představili rodičům 
a dalším zájemcům na živém vystoupení, které jsme pojali formou otevřené hodiny. V ní jsme sehráli 
loutkovou pohádku "O koťátku, které zapomnělo mňoukat" a formou činoherního vystoupení 
pohádky "O perníkové chaloupce", "O veliké řepě", "O poslušných kůzlátkách" a "O červené 
Karkulce". (Vycházeli jsme z textu Špalíčku veršů pohádek Františka Hrubína.) 
Úterní skupinu představovaly děti starší. S nimi jsme se kromě pravidelných hereckých etud a 
procvičování technických základů věnovali přípravě představení zkrácené verze "Rychlých šípů", 
kterou jsme nakonec z řady různých důvodů vyměnili za zinscenování vlastní tvorby, vzniklé na 
základě improvizací. Příběh ve verších jsme nazvali "Kam se poděla Beruška?". Ten jsme v závěru 
školního roku dvakrát (v různých alternacích) sehráli před zraky diváků. 
Středeční skupina byla složením žáků podobná jako úterní. Kromě propracovávání téhož (základů 
vyjadřovacích schopností) jsme se prezentovali veřejnosti v pololetí činoherní scénkou "Setkání po 
letech" a v závěru školního roku jsme předvedli rodičům a přátelům inscenaci hry "Strašidlo 
Cantervillské". 
Čtvrteční skupina ještě starších žáků připravovala během školního roku inscenaci hry Viliama 
Klimáčka "Láska jest chemie", kterou jsme uvedli s velkým ohlasem 16. 6. 2022 v Dílně Městského 
divadla Zlín. 

 
 
 
 
Představení Dokonalé svatby ve 
Studiu Z Městského divadla Zlín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hned v úvodu školního roku skupina nejstarších žáků, tj. páteční skupiny uvedla 24. 9. 2021 v 
Kulturním domě ve Véskách s velkým úspěchem v rámci tamního cyklu divadelních představení 
komedii Dokonalá svatba. Během školního roku jsme mimo jiné pracovali na inscenování hry "Hrobka 
s vyhlídkou", jejíž torzo jsme nakonec uvedli v závěru školního roku  24. 6. 2022 v kinosálu 
Otrokovické Besedy formou scénického čtení. Školní rok jsme pak následně ukončili opětným 
uvedením komedie "Dokonalá svatba", tentokrát 26. 6. 2022 ve Studiu Z, v Městském divadle Zlín. 
Vzhledem k náročnosti projektu a početnosti skupiny, bylo skvělé, že jsme mohli několik vyučovacích 
hodin absolvovat na jevišti kinosálu Otrokovické Besedy, který nám škola laskavě několikrát 
pronajala. Velmi se to odrazilo na kvalitě a dopadnu výuky. 
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Na začátku školního roku byl celkový počet žáků LDO 51, v jeho závěru končilo 48 žáků. 
Pracovní výsledky všech skupin byly více než dobré a ohlasy na vystoupení byly nadstandardní. 
Celkově snad můžeme hovořit o kvalitních prezentacích i průběhu celého školního roku. 
 

 
 

 
 
 
  
V herecké šatně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Absolventi školy ve školním roce 2021-2022 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 2022) : 
 

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        5    5      0      0      0     0       5    5 

 

Údaje o přijímacím řízení    
 
 
Ve školním roce 2021-22 do školy přišlo celkem 105 nových žáků 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce      
                                                 2021 - 2022 
 

Tvůrčí pobyt v chorvatském Rabacu 

Základní umělecká škola Otrokovice měla opět příležitost vycestovat na tvůrčí pobyt do 
chorvatského Rabacu. Tento pobyt se uskutečnil ve dnech 8. – 16. června 2022. Účastnili se ho žáci 
výtvarného a tanečního oboru. Po dobu tohoto týdne měly děti možnost si vyzkoušet netradiční 
výtvarné techniky a pohybové aktivity, na které v průběhu školního času nezbývá čas. Celý tento 
týden byl naplněn mnoha uměleckými aktivitami, od malování nohama, tvorbou netradičních 
účesů, malování na kamínky až po společný taneční flasmob – „Žijeme len raz“. Každý den se 
začínalo rozcvičkou – jógovou, taneční, běžeckou či plaveckou a dále se pokračovalo dle týdenního 
plánu a programu. Dětem se podařilo vniknout do druhého oboru a vyzkoušet si jeho možnosti. 
Vznikla tak opět pěkná spolupráce mezi žáky tanečního a výtvarného oboru.  
 
 

 
 
 
 
Justina Sojáková na MenARTu v Praze 
 
Akademie MenArt je určena dětem a studentům nadaným ve všech uměleckých oborech a jejich 
pedagogům. Po náročném výběru nejtalentovanějších zájemců z celé České republiky stipendisté po 
dobu jednoho školního roku žáci pracují v úzkém kontaktu s mentory. Pracovní setkávání se konají 
zhruba jedenkrát do měsíce o víkendech v Praze. 
Pěvecky nadaní žáci si volili mezi populárním zpěvem u Radky Fišarové nebo klasickým zpěvem u 
Kateřiny Kněžíkové. Z naší ZUŠ byla vybrána čtrnáctiletá Justina Sojáková z pěvecké třídy paní učitelky 
Evy Hrisidu. Společně jezdily do Prahy na setkání s lektorkou Radkou Fišarovou v oboru muzikálový 
zpěv. Celkem bylo ve skupině 9 stipendistů z celé České republiky a pracovali na písních různých 
žánrů, přes muzikály po šansony a vyzkoušeli si i vlastní tvorbu. 
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Po roční práci se 21. 5. 2022 konal závěrečný koncert v pražském DOXu v rámci festivalu Americké 
jaro s příznačným názvem ZUŠ Session, kde se představili všichni stipendisté. Justinka zazpívala 
sólově píseň Voilà – Barbara Pravi a společnou píseň Modlitba pro budoucnost. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Justina Sojáková s paní učitelkou Evou 
Hrisidu a Radkou Fišarovou po koncertě 
Na MenArtu v Praze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Výsledky soutěží a přehlídek 2021-2022 : 
 
Soutěže MŠMT ve školním roce 2021 – 2022 

Krajská kola 
Sólový a komorní zpěv, 18. 3. 2022 ZUŠ Karolínka 
Mňačková Liliana                            1. místo 
Hodonský Jan                                   3. místo 
Hra na lesní roh, 6. 4. 2022 ZUŠ Hulín 
Šebestík Ondřej Alois                   1. místo 
Taneční obor, 28. 4. 2022 ZUŠ BArt Zašová 
Holky 4. ročník                                 2. místo + Ocenění za interpretační vyzrálost a vnitřní napojení 
Okresní kola 
Sólový a komorní zpěv, 24. 2. 2022, ZUŠ Otrokovice 
Mňačková Liliana                   1. místo s postupem do krajského kola 
Hodonský Jan                          1. místo s postupem do krajského kola 
Stacke Caroline                      2. místo 
Habartová Bára                      2. místo 
Kocourek Tadeáš                   2. místo 
Kozubíková Nela                    2. místo 
Sukupová Karolína                2. místo 
Zvoníčková Doubravka         2. místo 
Hejčlová Veronika                 2. místo 
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Ševeček Viktor                       3. místo 
Hra na lesní roh, 9. 3. 2022, ZUŠ Valašské Klobouky 
Ondřej Alois Šebestík           1. místo s postupem do krajského kola 
Hra na zobcovou flétnu, 10. 3. 2022, ZUŠ Harmonie Zlín 
Blahuš Jan                                1. místo 
Hynčica Václav                       3. místo 
Turečková Michaela             3. místo 
Matuszek Šimon                    3. místo 
Filípková Alžběta                   3. místo 
  
Hra na příčnou flétnu, 15. 3. 2022, ZUŠ Slavičín 
Zaoralová Amálie                3. místo 
 
 
 
Přehled akcí září – červen 2021 - 2022 
 
ZÁŘÍ 
1. 9. Zahájení nového školního roku 
7. 9. v 9.30 setkání ředitelů ZUŠ Zlínského kraje na ZUŠ Štefánikova ve Zlíně 
20. 9. vystoupení před Otrokovickou Besedou – Září(š) v ZUŠ, všechny obory 
21. 9. v 15. 30, Vystoupení v Senioru B, komunitně osvětové setkávání 
23. 9. Projektový den ve škole – Šablony II 
Francouzské školství a instruktivní klavírní literatura francouzských skladatelů 20. století 
10 – 13 ukázky a výuka žáků na vybraných skladbách 
14 – 15 Francis Poulenc: Příběh slůněte Babára 
Mgr. Vendula Urbanová, klavír, Mgr. Gustav Řezníček, recitace 
24. 9. Lit.  - dramatický obor - Dokonalá svatba, Kulturní dům Vésky 
27. 9. v 16 hodin, Klavírní recitál k výročí České státnosti – Daniel Jun,  
program F. Liszt, E. Grieg, G. Gershwin, sál ZUŠ 
VO  - prezentace výtvarného a tanečního kempu na chodbě školy 
 
ŘÍJEN 
16. 10. VO – Šablony II – Téma grafické techniky, sítotisk, linoryt a další,  
Praktické práce v technice grafických činností s Mgr. Jolanou Shejbalovou 
19. 10. v 9.30 v sále školy pracovní setkání vedoucích tanečních oborů Zlínského kraje 
20. 10. v 9. 00 hodin školení Klasifikace, pan ředitel M. Korbélyi 
21. a 22. 10. celostátní setkání AZUŠ ve Zlíně, hotel Moskva 
26. 10. Koncert Kvasice 
výzdoba podzimní tematika (výtvarný obor) ve škole 

 
LISTOPAD 
8. 11. v 15. 30 otevření Dětského pavilonu na Poliklinice Otrokovice Trio fléten (B. Sojáková) a Sboreček  
(E. Hrisidu a P. Jordán) 
11. 11. Koncert smyčcového oddělení 
13. 11. Šablony – Cestování po Africe, praktické práce v modelování práce na hrnčířském kruhu (VO) 
(s Mgr. Martinem Rakem) 
16. 11. v 9.00 hodin školení EKN, s p. uč. Herbertem Novotným (interní školení) 
16. 11. v 10.00 porada 
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu před Otrokovickou Besedou - zrušeno 
27. 11. Rozsvěcení vánočního stromu v Tlumačově 
28. 11. Adventní koncert Kvasice 
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PROSINEC 
4. 12. Šablony, p. Jolana Shejbalová (VO) 
4. 12. zpívání na rozsvěcení vánočního stromu – Kvítkovice – pěvecké odd. 
5. 12. zpívání koled v Oldřichovicích, Jana Lukášová 
14. 12. Vánoční koncert, Otrokovická Beseda – změna na natočení videa 
17. 12. Zpívání Pod okny otrokovického Senioru – budovy C a B, koledy učitelé a žáci 
VO – výzdoba školy zimní tématika, tvorba PF 2022, prezentace výtvarných prací na VO Kvasice 
22. 12. Vánoční koncert Tlumačov 

 
LEDEN 
Soutěže MŠMT 
Školní kolo. Zpěv 17. 1. 
Zobcové flétny 31. 1. 
18. 1. v 10 hod. Porada 
Klasifikace za první pololetí – 31. ledna 2022 
 
ÚNOR 
4. 2. jednodenní pololetní prázdniny 
7. – 13. 2. jarní prázdniny 
15. 2. Školní kolo soutěže - dechy 
21. 2 v 16.30 koncert absolventů Konzervatoře v Kroměříži v sále školy 
24. 2. Okresní kolo soutěže zpěv a komorní zpěv – organizace v ZUŠ Otrokovice 
2 postupy do krajského kola v Karolínce, p. uč. Hrisidu a p. uč. Lukášová 
7x 2. místo 
1x 3. místo 
 
BŘEZEN 
1. 3. Třídní besídka – p. uč. Sojákové 
3. 3. Wolkrův Prostějov – LDO, účast Stefan Grimmel 
7. 3. Třídní koncert H. Novotný 
8. 3. Vystoupení v Senioru, p. uč. Lukášová 
9. 3. Soutěže, žesťové nástroje – okresní kolo ZUŠ Valašské Klobouky 
Postup do krajského kola – p. uč. Herbert Novotný 
10. 3. Soutěže, zobcové flétny – okresní kolo ZUŠ Harmonie Zlín 
1x 1. místo bez postupu – p. uč. Svatošová 
4x 3. místo – p. uč. Obdržálková, Sojáková, Škrabalová 
15. 3. Soutěže, dechové nástroje dřevěné – okresní kolo ZUŠ Slavičín, 3. místo p. uč. Sojáková 
15. 3. v 10 hodin Porada  
21. 3. Jarní koncert Kvasice 
22. 3. Vystoupení při otevření KC pro seniory, Kvasice 
23. 3. Barum vernisáž HO, VO v 16. 30 
24. 3. v 17 hodin, Klavírní koncert pro sponzory a ke Dni učitelů 
25. 3. Soutěže, tanec – okresní kolo v ZUŠ Jižní Svahy ve Zlíně (Malá scéna) 
26. 3. Pedagog roku –Otrokovická Beseda, 3 vstupy 
28. 3. MěÚ – vernisáž výstavy výtvarné soutěže BESIP města Otrokovice – 2 skladby p. uč. Sojáková 
29. 3. vyhlášení literárně – výtvarné soutěže „Nejlepší stránka do encyklopedie“  
(k výročí Komenského) – vystoupení v Otrokovické Besedě (malý sál) - 3 vstupy – p. uč. Hrisidu 
 
DUBEN 
10. 4. Vítání jara – akce Otrokovic na náměstí – zpívá pěvecké oddělení 
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12. 4. Jarní – velikonoční koncert na Besedě v 17 hodin 
13. 4. Velikonoční koncert ZŠ Kvasice 
20. 4. Jarní koncert Tlumačov 
26. 4. Třídní besídka – A. Machurová 
28. 4. Koncert mláďátek, uvádí  B. Sojáková 
 
KVĚTEN 
10. 5. Klavírní koncert pro maminky, uvádí Arnoštka Machurová, Veronika Davidová 
10. 5. setkání AZUŠ Kroměříž – J. Keferová 
12. 5. Májový koncert – p. uč. Hrisidu a Hudečková 
17. 5. v 10 hodin Porada 
17. 5. Flétnový koncert – Obdržálková, Škrabalová 
21. 5. Koncert MenArtu v DOXu Praha, Justina Sojáková, Eva Hrisidu 
22. 5. koncert v kostele, benefice pro Ukrajinské maminky 
23. 5. Třídní besídka - Sojáková 
24. 5. třídní besídka Martínková 
23. – 27. 5. Zápisy do jednotlivých oborů 
24. – 25. 5. 14 – 17 hod. VO 
26. 5. Kvasice – 14 – 17 hod. VO 
23. a 25. 5. Kvasice – 14 – 17 hod. HO 
Otrokovice – 19. 5. 14 – 17 hod. HO 
                       25. 5. 15.30 – 17 hod. HO 
30. 5. Absolventský koncert I. – uvádí Hana Svatošová 
31. 5. Třídní besídka – A. Machurová 
 
 
ČERVEN 
1. 6. Absolventský a závěrečný koncert Tlumačov 
2. 6. Taneční vystoupení Beseda, Hana Geržová 
Postupové zkoušky – 6. – 10. 6. 2022 
6. 6. vystoupení v rámci vyřazení maturantů na SPŠ Otrokovice - pěvecká třída p. uč. Lukášová 
8. 6. Psychiatrická léčebna Kroměříž – pěvecké oddělení, J. Lukášová 
8. – 16. 6. tvůrčí pobyt Chorvatsko, taneční a výtvarný obor 
13. 6. Absolventský koncert Kvasice 
14. 6. Absolventský koncert II. – uvádí Veronika Davidová 
16. 6. vystoupení v rámci vyřazení maturantů na SPŠ Otrokovice – pěvecká třída p. uč. Lukášová 
16. 6. Koncert smyčců ve škole, Irena Pařenicová 
16. 6. v 17hod. v Dílně Městského divadla Zlín Láska jest chemie – LDO - Gustav Řezníček 
21. 6. Senior B, 15.00 
26. 6. v 17:00 Dokonalá svatba v MDZ ve Studiu Z – LDO – Gustav Řezníček 
27. 6. ZUŠ Open - Koncert kapel, Pavel Jordán 
28. 6. v 10 hodin porada  
28. 6. v 15,30 hod. v rámci ”otevřené hodiny” krátká inscenace “Kam se poděla Beruška?, LDO - Gustav Řezníček 
29. 6.  v 15,30 hodin formou otevřené hodiny vystoupení se scénickým čtením ukázky  
ze hry Strašidlo Cantervillské, LDO - Gustav Řezníček 
30. 6. Vysvědčení 
12. 7. Zpívání k odhalení památníku T. Baťovi, Jana Lukášová 
 
 
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   
Ve školním roce 2021-2022  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. 2022 

1 Učitel HO 0,26 Vyšší odborné 
v konzervatoři, klavír 

6 

2 Učitel HO 1,00 Vysokoškolské, umělecké, 
klavír 

12 

3 Učitel TO 0,5 Vysokoškolské umělecké 20 

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

12 

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

23 

6 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle, 
kytara 

23 

7 Učitel HO 0,56 Vyšší odborné 
v konzervatoři, violoncello, 
EKN 

32 

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

29 

9 Učitel HO 0,74 Vyšší odborné 
v konzervatoři, housle, 
EKN, HN 

4 

10 Učitel HO 0,69 Vyšší odborné 
v konzervatoři, zpěv 

22 

11 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, klavír 

42 

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

12 

13 Učitel HO 1,00 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské FF, zobc. 
flétna, HN 

27 

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

43 

15 Učitel VO 0,71 UMPRUM 26 

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

25 

17 Učitel LDO 0,6 Vysokoškolské umělecké 30 

18 Učitel HO 0,69 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské, 
pedagogické, zobc. flétna, 
příčná flétna 

12 
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19 Učitel VO 1,00 UMPRUM, Vysokoškolské 
PdF 

27 

20 Učitel HO 0,6 Vyšší odborné 
v konzervatoři, 
vysokoškolské sociální, 
zobc. flétna, EKN, kytara 

15 

21 Učitel TO 0,47 Vyšší odborné v 
konzervatoři 

4 

 
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. Nejvíce pedagogů je středního věku. Místo 
dlouhodobě nemocného učitele na klarinet a saxofon přišla mladá paní učitelka, která převzala jeho 
úvazek a byla přijata na dohodu o provedení práce. 
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 2021-2022 :  
 

 K datu 30. 9. 2021 

Počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci           21          14,97 

Dohody o 
prac.činnosti  

           0            0 

Dohody o prov. 
práce 

           4           1,03 

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

Obor: Hudební Literárně- dramatický Taneční Výtvarný 

Počet pedagogů           19                     1             2          2 
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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 
 
17. 9. Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy (NPI), 8 hodin  
Daniela Mančíková  8 – 14.30, 1000,-Kč 
 
11. 11. Webinář: Pekelné GDPR vs. školy: školení s Radomírem Pivodou, Nakladatelství FORUM, 
2700,- Kč, Mgr. Světlana Sokolová 
 
13. 11.  9.00 - 16.00Využití nových metod a forem ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ, MgA. E. 
Bublová, ZUŠ Zlín, Rosalie Kocourková, Daniela Mančíková   2000 Kč 
 
12. 11. Webinář: Rodič a učitel - spolu nebo proti sobě?  
Cena za jednoho účastníka: 800,-Kč x 2, Mgr. Světlana Sokolová, Marie Raková 
 
28. 1. – Zákoník práce a jeho specifika ve školství – webinář (JUDr. Hana Poláková),  
4 hod. – ProfiEduca – J. Keferová 1800 Kč 
 
29. – 30. 1.– Škola tančí, Žďár nad Sázavou – Hana Geržová, 17 hodin  
(Jan Bárta a Zden Brungot Sviteková), SE.S.TA, z.s.   1500 Kč 
 
10. 2. – Webinář Neverbální komunikace a její velmi hlasité projevy,  
6 hodin – Jindřiška Keferová, Světlana Sokolová, (Jarmila Skopalová)  - VIM   2600 Kč 
 
20. 2.  - ZUŠ Oslavany seminář s iFlautisti – Hana Svatošová  0 Kč 
 
8. 3. ŠKH – Šablony konzultace hromadná, NPI ČR, 2 hod. Keferová  0 Kč 
 
12. 3. „Zobcová flétna – metodika pro výuku na ZUŠ a SUŠ 21/22“,  
Konzervatoř Evangelické akademie – Bc. Hana Svatošová     990Kč 
 
29. 3. "Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v práci 2022" s Danou Blažkovou ,  
ProfiEduca s.r.o., 6 hodin, J. Keferová   2050 Kč 
 
23. 4. Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ –  



21 

 

Technika Lestera Hortona, ZUŠ Valašské Meziříčí, Anna Zítová, 1250 Kč, 8 hod. 
 
28. 4. Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ, 8 – 15 hodin, 1100 Kč,  
Naděžda Škrabalová, 7 hodin, NPI 
 
27. a 28. 4. – 8 hodin, Práce s emocemi a umění asertivity v prostředí uměleckých škol – on line 
seminář, Olchavová, S. Sokolová, M. Raková                           3800 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní údaje o hospodaření školy 2021 – 2022 
 
Celkové výnosy (v Kč)                                                       15 554 524,52 
Z toho: 
Dotace od zřizovatele                                                          14 021 973,00 
Dotace Projekt Šablony II                                                            148 058,34 
Dotace od města Otrokovice                                                         40 000,00 
Úplata za vzdělání + pronájem hudebních nástrojů            1 147 673,00 
Čerpání fondů                                                                                  49 266,18 
Pronájem hud. nástrojů + úroky banka                                       21 290,00 
Dotace ZK            126 264,00 
 
Celkové náklady (v Kč)                                                      15 405 951,84 
Z toho: 
Mzdové náklady                                                                   14 021 973,00 
Provozní náklady                                                                      1 235 920,50 
Dotace projektu Šablony II         148 058,34 
 
Hospodářský výsledek                                                                148 572,68 
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Údaje o výsledcích kontroly BOZP  
Ve školním roce 2021 -2022 nedošlo ke kontrole BOZP 
 
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 
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 
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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.  

V tomto školním roce došlo k návratu k ustálenému způsobu uměleckého vzdělávání a zároveň 
možnosti prezentovat svou práci i na veřejnosti. Naše výtvarné práce je možné zhlédnout na místech, 
kde se pohybuje hodně lidí, jmenujme např. stálou výstavu na Poliklinice Otrokovice nebo ve vstupním 
vestibulu v Barumu Continental, vystupovali jsme nejen na Otrokovické Besedě, ale uspořádali jsme 
rovněž benefiční koncert pro Ukrajinu v kostele v Otrokovicích, LDO si vyzkoušelo prostory v Městském 
divadle Zlín – Studiu Z a Dílně MDZ, došlo k opětnému propojení se základními školami nebo Seniorem. 
Byli jsme opět organizátory okresního kola soutěží MŠMT, v nichž jsme sklidili řadu úspěchů. A školní 
rok jsme završili tvůrčím pobytem v chorvatském Rabacu. Aktivit bylo mnoho, výsledné koncerty, 
výstavy a představení jsou podloženy maximálním úsilím pedagogů v každodenní práci se žáky. 
Snažíme se, aby výsledek byl doprovázen radostí ze společné práce. A aby ona radost byla přenesena i 
směrem k posluchačům či divákům, tedy především rodičům. 

Umělecké školství nevychovává pouze budoucí umělce, ale také mladé lidi k jejich klíčovým 
kompetencím pro jejich budoucí život – pracovitosti, empatii, zdravému sebevědomí, odpovědnosti 
vůči sobě, rodině, společnosti. Tento školní rok byl dokladem toho, že osobní kontakt učitele a žáka je 
nenahraditelný. 

 

 

 

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. 2022 

Datum projednání na pedagogické radě: 4. 10. 2022 

 

 

Mgr. Jindřiška Keferová     

                  ředitelka školy 
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