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Charakteristika školy 
 

 

 

Název školy:    Základní umělecká škola Kroměříž 

Sídlo:     Jánská 31, 767 01 Kroměříž 

Místa poskytovaného  

vzdělávání  

nebo školských služeb:  Kostelany 107, 767 01 Kroměříž 

     Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž 

     U Sýpek 1462, 767 01 Kroměříž 

     Komenského 350, 768 11 Chropyně  

J. Fučíka 675, 768 11 Chropyně 

17. listopadu 140, 768 33 Morkovice – Slížany   

Morkovská 165, 768 13 Litenčice 

 

Zřizovatel:    Zlínský kraj 

     tř. T. Bati 3792 

     761 90 Zlín 

 

Právní forma školy:    Příspěvková organizace 

IČ:     63 414 929 

IZO:     110 026 128 

Identifikátor zařízení:   600 003 604 

 

Jméno ředitelky:   MgA. Ivona Křivánková  

 

Zástupce statutárního 

orgánu a zástupce    Bc. Jiří Nepožitek 

Zástupce:    Ing. Pavel Jurtík  

 

Kontakt na školu:   tel. 573 331 479   

     web: www.zuskm.cz 

     e-mail: zuskm@zuskm.cz 

ID datové schránky: gsywgwm 

 

Pracovník pro informace:  MgA. Ivona Křivánková 

 

Datum založení školy:  11. 9. 1882 

Datum zařazení do sítě:  1. 1. 1996 

Poslední aktualizace 

v rejstříku škol:   č. j. 20 703/2009-21 ze dne 30. 9. 2009  

s účinností od 1. 10. 2009 

 

Rada školy: není zřízena 

 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole:   1520 žáků 

Vyučované obory dle školského rejstříku:   hudební, výtvarný,  

taneční, literárně – dramatický 
 

 

Základní umělecká škola Kroměříž se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 70/2019 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky 

č. 197/2016 Sb. 

http://www.zuskm.cz/
mailto:zuskm@zuskm.cz
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 k datu 30. 6. 2019 

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 56 49,98 

Externí pracovníci 20 4,65 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 
Pedagog Pracovní zařazení Úvazek Aprobace Praxe 

1. učitel HO 0,826 7 – bicí nástroje 17 

2. učitel HO 0,435 7 – pozoun 39 

3. učitel HO    1 7 - trubka 20 

4.  učitel HO 1 7 – klavír 37 

5. učitel HO 0,478 8 – ČJ, ON 23 

6. učitel HO 0,848 7 – trubka 16 

7. učitel HO 0,565 8 – příčná flétna  13 

8. učitel HO 1 7 – housle 36 

9. - D učitel HO 1 7 – klarinet 50 

10. učitel HO 0,957 7 – trubka 20 

11. učitel HO 0,13 7 – cimbál 4 

12. učitel HO 0,304 8 – příčná flétna  5 

13.  učitel HO 0,174 8 – viola, učitelství 1.st. ZŠ  5 

14.  učitel VO 0,81 8 – VV pro 2.st.ZŠ,Spec.pedag. 10 

15. učitel HO 0,478 7 – akordeon 21 

16. učitel HO 0,391 7 – bicí nástroje 6 

17. učitel HO 0,696 8 – kytara, sociální pedagogika 22 

18. zást. ředitelky, LDO 1 8 – pedagogika, ekonom 40 

19. učitel HO 0,522 6 – HV pro MŠ a PŠ 10 

20. učitel HO 0,565 7 – kytara 27 

21. učitel TO 1 8 – taneční pedagogika        24 

22. učitel TO 0,762 7 - tanec 5 

23. učitel HO 1 7 – housle 28 

24. učitel HO 1 8 – bicí nástroje, HV, klavír 16 

25.  učitel HO 1 7 – hoboj 43 

26. učitel HO 0,087 8 – housle 21 

27. ředitelka, HO  1 8 – cembalo, klavír  28 

28. učitel HO 1 7 – klavír 42 

29. učitel HO 1 5 – klavír 1 

30. - D učitel HO 1 7 – klavír 37 

31. učitel VO 1 9 – VV 30 

32.  učitel VO 1 8 – VV 22 

33.  učitel TO 0,476 5 – lektor tance 11 

34. učitel HO 1 7 – trubka 11 

35. učitel HO 1 8 – klavír, HN 28 

36. - D učitel HO 1 9 – příčná flétna, HV 43 

37.  učitel HO 0,217 7 – kytara 20 

38.  učitel HO 0,174 7 – kontrabas 2 
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39. učitel HO 1 8 – příčná flétna 23 

40. učitel HO 1 8 – hoboj 11 

41. učitel HO 1 7 – klavír 34 

42.  zást. ředitelky, HO 1 7 – trubka 18 

43.  učitel HO 0,13 8 – viola 18 

44. - D učitel HO 0,652 8 – zpěv 50 

45. učitel HO 0,913 8 – klavír 17 

46.  učitel HO 0,19 6 – klavír 3 

47. - ID učitel HO 1 7 – hoboj 27 

48. učitel HO 1 8 – příčná flétna 30 

49. učitel LDO 1 6 – SŠpPK 16 

50. učitel HO 0,348 7 – akordeon 26 

51.  učitel HO 0,1 8 – učitelství 1. st. HV 17 

52.  učitel HO 1 8 – klavír 21 

53. - D učitel HO 0,261 7 – klavír 46 

54. - D učitel HO 1 7 – akordeon 46 

55. učitel HO 1 7 – klavír 25 

56. - D učitel HO 1 7 – housle 39 

57. učitel HO 0,217 8 – klavír        23 

58. učitel HO 0,13 7 – příčná flétna 38 

59. učitel HO 0,478 7 - zpěv 2 

60. učitel HO 1 7 – lesní roh 36 

61. učitel HO 1 7 – zpěv  10 

62. učitel HO 0,261 7 – klavír 5 

63. učitel HO 1 8 – klavír, housle 29 

64. učitel HO 1 6 – kytara 26 

65. učitel HO 0,304 9 – klavír 29 

66. učitel HO 1 7 – housle 37 

67. učitel HO 0,565 8 – violoncello 5 

68. učitel HO 1 8 – klavír, varhany  25 

69. učitel HO 1 7 – klavír 20 

70. učitel VO 1 8 – ČJ, VV 32 

71. učitel HO 0,217 8 – klavír 28 

72. učitel HO 0,952 7 – housle 8 

73. učitel HO 0,826 7 – klavír         27 

74. učitel HO 0,304 6 – zpěv         1 

75. učitel HO 1 7 – klarinet       22 

76. učitel HO 0,826 7 – bicí nástroje  20 

 

Vysvětlivky: A   absolvent D   důchodce   ID  invalidní důchodce 

Stupeň vzdělání: 

0 bez základního vzdělání   5 střední všeobecné s maturitou 

1 základní     6 střední odborné s maturitou 

2 SOU dvouleté    7 vyšší odborné, bakalářské 

3 SOU     8 vysokoškolské 

4 SOU s maturitou    9 postgraduál, doktorské 

 

V přehledu pedagogických pracovníků jsou zaznamenány údaje i těch, kteří vykonávali 

pedagogickou činnost na naší škole krátkodobě. 
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Věková struktura pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

  Počet  % 

Pedagogové pod 30 let 14 18,42 

Pedagogové 30 - 40 let 13 17,11 

Pedagogové 40 - 50 let 23 30,26 

Pedagogové 50 - 60 let 14 18,42 

Pedagogové nad 60 let 12 15,79 

 

   Stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2018/2019 

 Počet % 

 ano ne ano ne 

Požadovaný stupeň vzdělání 72 4 94,74 5,26 

 

Procento nekvalifikovaných pedagogů je způsobeno zajištěním výuky studenty konzervatoře, 

kteří v současné době studují a tím si doplňují kvalifikaci. Jde o zajištění výuky neúplnými 

pracovními úvazky nebo dohodami. Vzdělání v součinnosti s aprobací je průběžně vedením 

školy sledováno. Pedagogický kolektiv je stabilizovaný, věkově různorodý. Se svými žáky 

průběžně dosahuje ve výchově a vzdělávání kvalitních výsledků. Dokladem toho jsou 

umístění žáků v řadě soutěží a přehlídek, výsledky přijímacích řízení na umělecké, 

pedagogické a jiné odborné školy, v neposlední řadě i celková prezentace školy na veřejnosti, 

která si již stabilně udržuje vysokou kvalitu, v mnoha směrech určuje nové trendy v České 

republice. Množství náročných kulturně vzdělávacích projektů stále stoupá i na základě 

pozitivního renomé. Tím je kladen větší důraz na připravenost, tvořivost a erudovanost celého 

pedagogického kolektivu. 

 

    Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 k datu 30. 6. 2019 

  Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 8 6,313 

Externí pracovníci 4 0,425 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 

Pořad. Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, 

číslo funkce   obor 

1. uklízečka 0,125 8 - hudební 

2. účetní 1 6 - ekonomické 

3. školník, uklízeč 1 1 - základní 

4. topič 0,125 3 – strojní zámečník 

5. uklízečka 1 1 - základní 

6. uklízečka 1 2 - lisařka 

7. uklízečka 0,5 3 - prodavačka 

8. údržbář 0,563 3 – strojní zámečník 

9. 

administrativně-

ekonomická pracovnice 1 6 - ekonomické 

10. korepetitorka 0,05 7 - hudební 

11. správce sítě 0,125 7 - hudební 

12. 

referent správy osobních 

údajů 0,25 6 - ekonomické 
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°Údaje o zařazování dětí a žáků, zápis do ZUŠ  

 

Základní údaje za školní rok  2018/2019 

Celkem žáků 1520 

Dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 

 

Obory vyučované ve škole ve školním roce 2018/2019 

Obor Hudební Literárně - Taneční Výtvarný 

    dramatický     

Počet žáků 1042 43 172 263 

Počet tříd 43,42 1,79 7,17 10,96 

Počet hodin 1069,5 27 47 80 

Mimořádně nadaní žáci 0 0 0  0 

 

Oborová nabídka naší školy plně uspokojuje zájem a potřeby města i regionu. Tradičně 

nejsilnější je hudební obor, dále pak taneční a výtvarný. Nejmenším, ale výrazným oborem 

je literárně – dramatický. Ve výjimečných případech škola poskytuje mimořádně 

talentovaným, nebo nadaným žákům vyučování s navýšenou dotací. To vše je plně závislé na 

ekonomických a kapacitních možnostech školy, oboru, studijních zaměření. Zájem o 

vyučované obory je konstantně vysoký, odpovídá výsledkům dosažených ve výchovně 

pedagogické práci, které škola prezentuje mimo jiné i prostřednictvím projektů 

ZUŠKA?ZUŠKA!, ZUŠ OPEN a nově  MenART, Letní hudební akademie Kroměříž aj. 

Všechny obory školy se výrazně prezentují na veřejnosti, například i velkými mezioborovými 

projekty. Aktivita žáků i pedagogů je přijímána odbornou i laickou veřejností velmi pozitivně, 

o čemž svědčí řada příznivých reakcí a nabídek, které slouží jako výrazná motivace 

k nastavení dalších cílů. Kladně hodnotím i PR školy, plakáty, programy, vztahy s médii atd., 

které umožňují prezentovat zásadní momenty ze života školy na veřejnosti. Výzva pro 

ředitelku a celé vedení školy je využití Šablon II, mimo jiné i ke zlepšení PR školy - obsahová 

změna webových stránek, tvorba praktických přenosných roll up bannerů, nových bannerů, 

vlajek a dalších důležitých propagačních materiálů, které povedou ke zviditelnění aktivity 

školy. 

 

Studijní zaměření v hudebním oboru: 

Hra na akordeon, Hra na elektronické klávesové nástroje, Hra na klavír, Hra na varhany, Hra 

na cembalo, Hra na zobcovou flétnu, Hra na flétnu, Hra na hoboj, Hra na fagot, Hra na 

klarinet, Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na tenor, Hra na lesní roh, Hra na pozoun, Hra na 

tubu, Hra na bicí, Hra na housle, Hra na violu, Hra na violoncello, Hra na kontrabas, Hra na 

kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Hra na basovou kytaru, Hra na cimbál, Sólový zpěv, 

Sborový zpěv. 

 

Studijní zaměření ve výtvarném oboru: 

Výtvarné vyjadřování 

 

Studijní zaměření v tanečním oboru: 

Klasická taneční technika a techniky současného tance 

 

Studijní zaměření v literárně dramatickém oboru: 

Literárně dramatická tvorba 
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Soubory, orchestry, dětské pěvecké sbory: 

Smyčcový soubor, Smyčcový orchestr IUVENTUS MUSICA, Kytarový soubor, Dechový 

orchestr ZUŠ Kroměříž, Saxiband, hudební skupina Musical Fever, soubor zobcových fléten  

FLAUTINY, soubor zobcových fléten MORKÁČEK, soubor lidových nástrojů 

CHROPYŇÁČEK, dětské pěvecké sbory - SLUNEČNICE, KVÍTKA, SBOREČEK aj.  

 

Cíle a priority školy jsou průběžně naplňovány. Hlavní prioritou je prokazatelná kvalita 

výuky, plnění učebních plánů a učebních osnov, individuální přístup k žákovi s použitím 

nových i tradičních metodických postupů, spolupráce s KPPP atd. Ve školním roce 2018/2019 

jsme vyučovali 7. rokem dle našeho vlastního ŠVP, došlo tedy k uzavření I. významné etapy. 

Zásadní roli při jeho implementaci do života měli čtyři proškolení koordinátoři ŠVP, včetně 

vedoucích oddělení a oborů, kteří prošli školením ZLINARTu. Vzhledem k tomu, že ŠVP je 

dokument, který je stále živý, probíhá průběžná diskuze a to nejen mezi vedoucími oddělení a 

oborů s koordinátory a vedením školy, ale i uvnitř, ve vlastních sekcích. V současné době je 

vyučováno podle III. platné verze ŠVP ZUŠ Kroměříž, která v tomto školním roce prochází 

důležitou revizí. 

 

°Výsledky ve výchově a vzdělávání žáků 

 

Absolventi školy ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých oborech  
Obory Hudební Výtvarný  Taneční Literárně-dramatický 

Počty 

absolventů 

118 41  15 5 

Celkem  179 

 

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy (přijímací řízení 2018/2019)  
Konzervatoř Další střední škola 

Výtvarný, hudební, 

 pedagogický směr 

Vysoká škola 
uměleckého a 

pedagogického směru 

Další vysoká škola 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

1 1 12 9 1 1 0 0 

 

 

Název školy Počet přijatých žáků 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 1 

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a 

Střední pedagogická škola Kroměříž 
4 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední 

pedagogická škola Přerov 
1 

Střední pedagogická škola Brno 1 

Creative Hill College  1 

Ave Art Ostrava 1 

Liberec 1 

UPOL, Pedagogická fakulta 1 

CELKEM 11 

 

Potvrzením cílevědomé pedagogické práce je i úspěšnost přijetí žáků na střední i vysoké 

umělecké školy, kde bývá požadována talentová zkouška. Jsem si vědoma intenzivní, správně 

metodicky vedené přípravy a osobního nasazení pedagogů, které jen dokresluje počet úspěšně 

přijatých žáků na tyto školy.  
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Hodnocení žáků na konci školního roku 2018/2019 

  

Stupeň hodnocení 

 

s vyznamenáním prospěl neprospěl ostatní 

1323 36 0  161 

 

Hodnocení žáků odpovídá výsledkům jejich práce. Vzhledem k talentu žáka není výborné 

hodnocení výjimečné. 

 

°Prevence sociálně patologických jevů 
 

Pro danou oblast máme stanovenou pedagožku - PREVENTISTKU, která má díky svému 

dosaženému vzdělání k problematice metodika prevence nejblíže. Během školního roku 

situaci na škole mapuje, pomáhá a řeší problémy u dětí, kteří se často otevřou u nás ve škole, 

kde díky individuální výuce je větší prostor ke komunikaci. Paní učitelka každým rokem 

zpracovává Minimální preventivní program, který má jasně stanovené základní cíle 

prevence na naší škole. Podrobně se zabývá zabraňování vzniku rizikových jevů, prací 

s vlastními emocemi, stresem. Stejně řeší přirozený rozvoj osobnosti žáka, správný životní 

postoj k hodnotám a jeho začlenění do života školy, která je pro mnoho z nich druhou 

rodinou. Na druhé straně se zaměřuje i na vzdělávání pedagogů a reflektuje na jejich potřeby 

při plánování DVPP školy. Pevně doufám, že fundovaná pomoc ze strany odborníků Krajské 

pedagogicko-psychologické poradny a dalších vzdělávacích agentur pomůže zefektivnit 

vzdělávací proces a napomůže zlepšit komunikaci mezi pedagogem a žákem, pedagogem a 

rodiči. Ráda bych vyzdvihla intenzivní komunikaci a zpětnou vazbu od zákonných zástupců 

žáků - rodičů. Samotný zájem o umělecké vzdělávání již potvrzuje fakt, který se odráží 

v běžném chodu školy. Systematická příprava žáků, jejich zapojení se do kulturního dění ve 

škole, městě i kraji má přímý vliv na kultivovaný projev a vystupování jednotlivců i 

kolektivu. Dalo by se říci, že výuka a její dopad na chování žáků v naší ZUŠ je samo o sobě 

z velké části formou prevence. 

 

°Další vzdělávání pracovníků organizace 

 

Údaje o DVPP a dalším vzdělávání ostatních pracovníků školy  

 
Název studia (kurzu) semináře Počet Finanční 

Semináře – DVPP - kurzy účastníků náklady 

Seminář Revize a aktualizace ŠVP 52               6 000,00 Kč  

Financování regionálního školství ZUŠ 1                 3 500,00 Kč  

Hudební dílna 1 500,00 Kč  

Seminář Elektronická organizace soutěží ZUŠ  2                    600,00 Kč 

Ostravská setkání s akordeonem 1                 500,00 Kč 

Trubka v současnosti 4 2 000,00 Kč 

Magické flétnování  1 700,00 Kč 

Víkendová škola hry na zobcovou flétnu  1               1 850,00 Kč 

Hra na varhany 2 1 380,00 Kč 

Výuka hry na klavír 1 3 700,00 Kč 

Využití nových metod v pěveckém oddělení 3 2 100,00 Kč 
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Využití nových metod ve výuce hudebně – 

teoretických  předmětů 

1  700,00 Kč 

Využití nových metod ve výuce hry na akordeon 1  700,00 Kč 

Využití nových metod ve výuce hry na dechové 

nástroje 

4                 2 800,00 Kč 

Využití metod ve výuce na smyčcové nástroje 5 3 500,00 Kč 

Hra na elektronické klávesové nástroje 1                    700,00 Kč 

Klavírní soboty 7 7 250,00 Kč 

Interpretace literárního textu. 1 1 000,00 Kč 

Celostátní školení učitelů literárně-dramatického 

oboru 

1 3 000,00 Kč 

Seminář Nová vyhláška MŠMT o základním 

uměleckém vzdělávání 

1 300,00 Kč 

Pracovní cesty a cestovní náhrady 1                 2 090,00 Kč 

Kolokvium ředitelů 1 1 500,00 Kč 

Celostátní školení iZUŠ  2                 3 852,64 Kč 

Roční zúčtování záloh 1 1 800,00 Kč 

Seminář – Nové poznatky GDPR – 2 krát 2 0,00 Kč 

Celkem   52 022,64 Kč 

 

Finanční náklady na DVPP byly hrazeny z provozních prostředků organizace. Potřeba 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je nutná vzhledem k novým trendům v 

metodice výuky ve všech oborech. Další vzdělávání nabízí ve velké míře vysoké umělecké 

školy, částečně také konzervatoře, a to ve formě seminářů, metodických center aj. Současně 

využíváme nabídky agentur, které mají akreditaci MŠMT ČR, jako např. NIDV a informace 

jsou dostupné i prostřednictvím našeho zřizovatele. Těší mě, že se pedagogové o další 

vzdělávání sami zajímají. Už dalším rokem se součástí dalšího vzdělávání staly i dvě nové 

významné aktivity – MenART (Nadace M. Kožené) a Letní hudební akademie Kroměříž 

(Collegium musicale), kde bylo možné získat celou řadu zajímavých informací a impulzů od 

nejlepších Česko – slovenských umělců současné generace, které obdivují i v zahraničí. 

Vzdělávání ostatních pracovníků probíhá převážně formou jednodenních až dvoudenních 

seminářů, které se vztahují k aktuálním problémům účetnictví, mzdové politiky, správy 

majetku, personalistiky, legislativy apod. 
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°Aktivita a prezentace školy na veřejnosti 

 
 a) Soutěže a soutěžní přehlídky vyhlášené MŠMT ČR školní rok 2018/2019: 
 

 

Hudební obor:   Komorní hra s převahou dechových nástrojů 

     Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu 

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry) 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů  

Hra na elektronické klávesové nástroje 

Skladatelská soutěž 

Literárně dramatický obor:  Soutěžní přehlídka v kolektivním projevu 

 

 

 

Okresní kola hudebního oboru 
Organizátoři soutěží:  

ZUŠ Kroměříž: Komorní hra s převahou zobcových fléten                  20. 2. 2019                                 

ZUŠ Kroměříž: Komorní hra s převahou dřevěných nástrojů             21. 2. 2019                                          

ZUŠ Kroměříž: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů          14. 3. 2019                                 

ZUŠ Zdounky: Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)   14. 3. 2019 

SZUŠ D-MUSIC, s.r.o.: Hra na elektronické klávesové nástroje            3. 4. 2019 
 

Název  

Ocenění 

1. místo 

s postupem 

1. místo 2. místo  3. místo Čestné 

uznání 

Počet 

získaných míst 
16 0 11 0 0 

 

 

Mimořádné ocenění v okresním kole získal: 

 

Komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů:  

Matěj Turek – zvláštní cena poroty za muzikální projev 

 

 

Hudební obor – postupy do krajských kol: 

 

Komorní hra s převahou zobcových fléten:    

1 duo, 3 tria,  1kvarteto 

Komorní hra s převahou dechových dřevěných nástrojů:  

1 duo,  3 tria, 1 kvinteto 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:   

2 dua, 1 trio  

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry):   

1 sólistka, 1 duo 

Hra na elektronické klávesové nástroje:      

1 sólistka 
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Krajská kola hudebního oboru 
Organizátoři soutěží: 

ZUŠ Kroměříž: Komorní hra s převahou zobcových fléten                              18. 3. 2019                                 

ZUŠ Kroměříž: Komorní hra s převahou dřevěných nástrojů                         19. 3. 2019                                         

ZUŠ Uherský Brod: Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)      27. 3. 2019 

ZUŠ Valašské Meziříčí: Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů          4. 4. 2019 

SZUŠ D-MUSIC, s.r.o.: Hra na elektronické klávesové nástroje                     25. 4. 2019 

 

Název 

Ocenění 

1. místo  

s postupem 

1. místo 2. místo 3. místo Čestné 

uznání 

Počet 

získaných míst 
3 0 11 2 0 

 

Do ústředních kol v hudebním oboru postoupili: 

               

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry):  Pedagogické vedení: 

Erika Kira Kolaříková      Šárka Jablunková 

Duo 

Vendula Milotová, Roman Mikoláš    Šárka Jablunková 

      

Hra na elektronické klávesové nástroje:    Pedagogické vedení: 

Zuzana Poltoranosová      Rudolf Gregor 

           
 

ÚSTŘEDNÍ KOLA HUDEBNÍHO OBORU 

Organizátoři soutěží: 

ZUŠ T. Brzkové Plzeň:   

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)                                 10. – 12. 5. 2019 

SZUŠ D-MUSIC, s.r.o.: Hra na elektronické klávesové nástroje             23. –  25. 5. 2019 

 

Název 

Ocenění 
Jméno soutěžícího/souboru 

 

Název soutěže Pedagogické 

vedení 

 

  

1. cena  
 

Zuzana Poltoranosová 

 

Hra na  

Elektronické 

klávesové 

nástroje 

Rudolf Gregor   

 2. cena 
 

Erika Kira Kolaříková Hra na akordeon Šárka Jablunková   

2. cena 
 

Vendula Milotová 

Roman Mikoláš 

Hra na akordeon 

(včetně komorní 

a souborové hry) 

Šárka Jablunková   

 

 

Mimořádné ocenění v ústředním kole získala: 
 

Hra na elektronické klávesové nástroje:  

Zuzana Poltoranosová – cena poroty za hudební cítění 
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b) Další významné soutěžní přehlídky, soutěže: 
 

REGIONÁLNÍ, CELOSTÁTNÍ, MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
 

 

Hudební obor: 

 

 
Soutěžní klavírní přehlídka „Mozart opět v Olomouci“, Olomouc, listopad 2018 

Počet ocenění 5 Erika Kira Kolaříková 

    Zlaté pásmo  

 
Kristýna Alexandra Michálková 

    Zlaté pásmo  
 

Ema Netopilová 

    Stříbrné pásmo  
ze třídy BcA. Evy Zonové 

Václav Vait 

    Stříbrné pásmo 
ze třídy Jitky Kučerové 

 
Adéla Nevařilová 

    Stříbrné pásmo 
 ze třídy Mgr. art. Márie Vaitové, ArtD. 

 

 
Pěvecká soutěž Olomouc, Olomouc, listopad 2018 

Počet ocenění 1 
 

Michaela Suchá 

 Čestné uznání 
ze třídy Mgr. Lenky Doubravové 
klavírní spolupráce – Mgr. Lenka Doubravová 

 

 

 

Klavírní soutěž pro mladé pianisty „Beethovenovy Teplice“, Teplice, březen 2019 

Počet ocenění 3 
 

Jan Schulmeister 

 1. cena 

+ diplom absolutního vítěze 

+cena ZUŠ Teplice za nejlepší provedení Beethovenovy 

skladby 

ze třídy BcA. Evy Zonové 
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Mezinárodní kontrabasová soutěž F. Černého a J. Geissela, Holice, březen 2019 

Počet ocenění 1 
 

Václav Sobotka 

 Čestné uznání I. stupně 
ze třídy BcA. Martina Matušky 
klavírní spolupráce – doc. MgA. Marcela Jelínková 

(JAMU Brno) 

 
Houslová soutěž „O cenu Václava Krůčka“, Nový Jičín, březen 2019 

Počet ocenění 1 
 

Amélie Žáčková 

 2. cena 
ze třídy Jitky Gajdošové 
klavírní spolupráce – BcA. Daniela Vymlátilová  

 
Mezinárodní interpretační soutěž PRO BOHEMIA, Ostrava, duben 2019 

Počet ocenění 2 Václav Vait, klavír 

    2. cena  
ze třídy Jitky Kučerové 

 
Adéla Nevařilová 

    Čestné uznání 
 ze třídy Mgr. art. Márie Vaitové, ArtD. 

 

Mezinárodní klavírní soutěž „Broumovská klávesa“, Broumov, duben 2019 

Počet ocenění 5 
 

Jan Schulmeister 

 1. cena poroty 

 1. cena studentské poroty 

+ vystoupení na festivalu „Za poklady Broumovska“ 

+ slavnostní koncert vítězů v Sukově síni v Rudolfinu 

+koncert se symfonickým orchestrem Mariánské lázně 

ze třídy BcA. Evy Zonové 
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Celostátní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“, Polička, duben 2019 

Počet ocenění 4 Václav Vait 

    Zlaté pásmo   
ze třídy Jitky Kučerové 

Erika Kira Kolaříková 

    Stříbrné pásmo 

 
Ema Netopilová 

    Bronzové pásmo 

ze třídy BcA. Evy Zonové  

 
Adéla Nevařilová 

    Bronzové pásmo 
 ze třídy Mgr. art. Márie Vaitové, ArtD. 

 
Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lipou, květen 2019 

Počet ocenění 1 
 

Matyáš Moravetz 

 2. cena 
ze třídy Mgr. Heleny Zahradníčkové 

 
Soutěž v komorní hře na kytaru GUITARREANDO, Hradec Králové, květen 2019 

Počet ocenění 1 
 

TRIO ZUŠ KROMĚŘÍŽ 

Matěj Turek – kytara 

Anna Kučerová – zobcová flétna 

Adéle Vlčková – zobcová flétna 

 Čestné uznání 

ze třídy Mgr. Martiny Jurčíkové a Ireny Salvadori 

 

 



 15 

 

 

Literárně - dramatický obor: 

 
 

Oblastní kolo postupové přehlídky „Wolkrův Prostějov“, Kroměříž, únor 2019 

Počet ocenění 1 Adéla Zmrzlíková 

  postup do krajského kola  
ze třídy Mgr. Petry Konečné 

 

 

 

Oblastní kolo postupové přehlídky recitační soutěže „Svátek poezie“,  

Kroměříž, březen 2019 

Počet ocenění 1 Lucie Šišková 

  postup do krajského kola  

ze třídy Mgr. Petry Konečné    
 

 

 

Krajské kolo postupové přehlídky „Wolkrův Prostějov“,  
Uherské Hradiště, březen 2019 

Počet ocenění 1 Adéla Zmrzlíková 

 postup do celostátního kola   

ze třídy Mgr. Petry Konečné 
 

 

 

Celostátní kolo postupové přehlídky „Wolkrův Prostějov“, Prostějov, červen 2019 

Počet ocenění 1 Adéla Zmrzlíková 

  postup do celostátního kola   

ze třídy Mgr. Petry Konečné  

a Lenky Sasínové 
 

 

 

Celostátní soutěžní přehlídka monologu a monodramatu s mezinárodní účastí, 
Kremnica, květen - červen 2019 

Počet ocenění 2 Adéla Zmrzlíková 

   Stříbrné pásmo 
Lenka Sasínová   

     Zlaté pásmo 
ze třídy Mgr. Petry Konečné 

a Lenky Sasínové 
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Výtvarný obor: 
 

 

 

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2019, Lidice červen 2019 

Počet ocenění 3 

 

V konkurenci  

15 336  účastníků ze 70 zemí  

světa 

Markéta Kytlicová 

 Čestné uznání 
 

Nela Nováková 

 Čestné uznání 
 

Amélie Žáčková 

 Čestné uznání 
ze třídy PaedDr. Moniky Kučerové. 

 

 

 

 

Taneční obor: 

 
 

 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance, Otrokovice, březen 2019 

Počet ocenění 2 CHOREOGRAFIE „PROMĚNY“ 

Anna Antošová 

Marie Dobešová 

Angela Dynžíková 

Gabriela Hašpicová 

Zuzana Kudláčková 

Marie Pifková 

Veronika Pišťáčková 

Anna Marie Řiháková 

Anna Švecová 

 

     Stříbrné pásmo  
ze třídy MgA. Karly Koutné 

 

CHOREOGRAFIE „MODLITBA“ 

Andrea Talafantová 

Tereza Němečková 

Vendula Mihaldová 

 

      Bronzové pásmo  
 ze třídy MgA. Karly Koutné 
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MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ ŽÁKA ŠKOLY 

 

JAN SCHULMEISTER, klavír ze třídy BcA. Evy Zonové 

 

Zlínský kraj ocenil žáky za mimořádné úspěchy i za záchranu života,  

11. června 2019, Baťova vila Zlín 

 
   

Čtrnáct žáků středních škol a druhého stupně základních škol ocenili představitelé 

Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, zejména za skvělé 

výsledky v celostátních či mezinárodních soutěžích, ale také za mimořádné činy, kdy šlo 

o záchranu lidského života. 

Oceněným žákům osobně poblahopřáli: statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop, radní pro 

školství Petr Gazdík, náměstek hejtmana Pavel Botek a radní Miroslav Kašný. 

 

Za mimořádné úspěchy byl vyznamenán: 

 

Jan Schulmeister (Základní umělecká škola Kroměříž) 

Jan je mimořádně nadaným klavíristou, který vzhledem ke svému věku překvapuje publikum 

svojí bezprostřední hudební poetikou, smyslem pro stavbu a barevnost frází, jakož i 

technickou precizností. V letošním školním roce v klavírní soutěži "Beethovenovy Teplice" 

získal 1. cenu Absolutní vítěz soutěže, cenu pro nejúspěšnějšího žáka ZUŠ ČR a Cenu za 

nejlepší interpretaci skladeb Ludwiga van Beethovena. 
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Další prezentace školy 

 

Pravidelné aktivity ZUŠ Kroměříž 

  

Název Počet 

Třídní besídky 96 

Absolventské  - koncerty, taneční vystoupení, 

výstavy, divadelní představení 

19 

 

Výchovné koncerty, otevřené hodiny 16 

Vernisáže, výstavy 14 

Veřejné koncerty,  další kulturní vystoupení 141 

                                           

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti – výběr 

 

 

 

2018 
12. 9.  „Lékařské sympózium“, Kaple sv. Kříže, Kroměříž 

22. 9. „Den kraje“, Zlín 

26. 9.  Benefiční koncert - „Čtení pro Davida“,Rotunda Květné zahrady, Kroměříž 

3. 10.  Slavnosti vína, hudební obor, Květná zahrada, Kroměříž 

13. 10. „Jablečný den“, výtvarný obor, Velké náměstí Kroměříž 

15. 10. Rakouské dny, hudební obor, Kroměříž 

21. 10. 100 výročí založení republiky, Měks Chropyně 

26. 10.  100 výročí založení republiky, Měks Chropyně 

7. – 8. 11. „Mozart opět v Olomouci“, Olomouc 

8. 11. Dětská klavírní soutěž, Olomouc 

14. 11.  Vernisáž a výstava žáků VO, Kavárna Korso 
22. – 24. 11. Pěvecká soutěž Olomouc 2018, Olomouc 
29.11.– 3.12. Vystoupení žáků hudebního oboru, Chateaudun, Francie 

29. 11. Rozsvěcení vánočního stromu, Velké náměstí, Kroměříž 

30. 11.  MIKULÁŠ V ZUŠ Kroměříž 

1. 12. Vystoupení žáků LDO, Floria Kroměříž 

2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, Chropyně 

3. 12. „Vánoční barevné reflexe“, kavárna Caffe Corso, Kroměříž 

4. 12. Kytarový koncert, sál ZUŠ Kroměříž  

6. 12. „Advent na náměstí“, hudební obor, Velké náměstí Kroměříž 

8. 12. Rozsvěcení vánočního stromu, Morkovice 

10. 12. Natáčení pořadu ČRO Zlín, kino Nadsklepí, Kroměříž 

10. 12. Advent na radnici, hudební obor, Kroměříž 

13. 12. Klavírní adventní koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

13. 12. Vystoupení žáků HO, TO, Měks Chropyně 

14. 12. Koncerty pro žáky MŠ, ZŠ a veřejnost, Chropyně 

16. 12. Vánoční koncert, sál ZUŠ Morkovice - Slížany 

17. 12 Vánoční koncert, kino Nadsklepí Kroměřříž 
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17. 12. Vánoční varhanní koncert, sbor CČSH Kroměříž 

18. 12. Vánoční koncert, kino Nadsklepí Kroměřříž 

19. 12.  Vystoupení žáků HO, TO, Domov důchodců Pačlavice 

20. 12.  Vánoční koncert, Dům kultury Kroměříž 

2019  

6. 1. Benefiční Tříkrálový koncert, Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kroměříž 

13. 1. Benefiční koncert, Chrám Sv. J. Křtitele, Morkovice - Slížany 

23. 1. Koncert smyčcového oddělení, sál ZUŠ Kroměříž 

5. 2.  Flétnový koncert, Měks Chropyně 

6. 2.  Wolkrův Prostějov, oblastní kolo, sál ZUŠ 

9. 2.  „Holešovský talent“, TYMY Holešov 

9. 2.  Farní ples, sál Psych. léčebny, Kroměříž  

11. 2.  Koncertík, ZŠ Kostelany 

13. 2. „Únorový koncertík“, sál ZUŠ Kroměříž 

16. 2.  Ples ZŠ Zachar, sál Psych. Léčebny, Kroměříž 

22. 2.  „Bubenická show“, Valašské národní divadlo Karolinka 

8. 3. Ples ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Dům kultury Kroměříž 

9. 3.  „Holešovský talent“, finále,  TYMY Holešov 

9. – 10. 3. „Beethovenovy Teplice“, Teplice 

13. 3. Svátek poezie, literárně – dramatický obor, DK Kroměříž 

14. 3.  Přehlídka scénického tance, Otrokovice 

16. 3. Ples ZŠ Zámoraví, Dům kultury Kroměříž 

22. – 24. 3. Kontrabasová soutěž, Holice u Pardubic 

23. 3. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

28. 3. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

31. 3.  Houslová soutěž o cenu Václava Krůčka, Nový Jičín 

3. 4. Absolventský koncert, Kaple sv. Kříže, Kroměříž 

4. 4.  Absolventský koncert, Kaple sv. Kříže, Kroměříž 

5. – 7. 4. „Broumovská klávesa“, Broumov 

5. – 7. 4. Pro Bohemia Ostrava, Ostrava 

6. 4.  Koncert Dechového orchestru k 50 letům, Dům kultury Kroměříž 

8. 4.  Koncert pro dva klavíry, sál ZUŠ Kroměříž 

9., 10. 4. Výchovné koncerty pro ZŠ, Dům kultury Kroměříž 

10. 4. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

12. 4.  Klavírní mistrovské kurzy, Praha 

14. 4. Absolventský koncert, víceúčelový sál, Morkovice 

15. 4.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

16. 4. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

16. 4.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

23. 4.  Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce, Polička 

24. 4. Absolventský koncert pěveckého sboru, kino Nadsklepí Kroměříž 

26. 4.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

29. 4. „Iuventus Canti“, Vráble, SR 

30. 4.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

5. 5.  Malí velcí filharmonici, KC Zlín 

7. 5.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

7. 5.  Malí velcí filharmonici, Uherské Hradiště 

9. 5.  Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

10. 5. Benefiční koncert, Dům kultury Kroměříž 

12. 5.  Den matek, Velké náměstí Kroměříž 
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13. 5. Hudební mládí, Arcibiskupský zámek Kroměříž 

14. 5. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

15. 5. Absolventský koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

16. 5.  Vernisáž výstavy, hudební obor, zámek Chropyně 

16. 5.  „Jarní koncert“, Dům kultury Kroměříž 

17. 5.  Absolventská výstava a vyřazení absolventů VO, sál ZUŠ Kroměříž 

18. 5.  Hanácký den, Hanácké náměstí, Kroměříž 

18. 5.  Výročí hasičů, Bezměrov 

18. 5.  Malí velcí filharmonici, Holešov 

21. - 22. 5. Taneční vystoupení, Luhačovice 

23. 5.  Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, Arcibiskupský zámek, Kroměříž 

24. 5.  Mezinárodní Novákova klavírní soutěž, Kamenice nad Lípou 

24. – 25. 5. „Hradecké Guitarreando“, Hradec Králové 

24. 5.  „Hanácké slavnosti,  Chropyně 

24. 5. Noc kostelů, Kostel sv. Mořice, Kroměříž 

28. 5.  Hrátky s flétnou, Klub Starý pivovar, Kroměříž 

29.5 – 2. 6. „Prednášam tedy som“, ZUŠ J. L. Bellu Kremnica, SK 

29. – 30. 5.  Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, Arcibiskupský zámek, Kroměříž 

29. 5.  Kytarový koncert, sál ZUŠ Kroměříž 

29. 5.  Vernisáž výstavy, Státní okresní archiv Kroměříž 

29. 5. Varhanní koncert, Kostel Sv. Mořice, Kroměříž 

30. 5. Malování na Hanáckém náměstí, Kroměříž 

30. 5.  Koncert, Měks Chropyně 

31. 5.  ZUŠ Open, Holešov 

31. 5. ZUŠ Open, Zdounky 

31. 5. Výchovný koncert pro MŠ, ZŠ, Měks Chropyně 

31. 5. Pražské jaro, koncert účastníků Men ARTu, Praha 

1. 6. Vystoupení v Senátu ČR, Praha 

1. 6.  Den dětí, Pionýrská louka, Kroměříž 

6. 6.  Flétnování, Caffe Matiné, Kroměříž 

8. 6.  Koncert MVF, Skleník Květné zahrady Kroměříž 

8. – 9. 6. Malí velcí umělci, Skleník Květné zahrady Kroměříž 

8. – 9. 6.  Výstava a výtvarné dílny, Květná zahrada Kroměříž 

10. – 21. 6. Výstava výtvarného oboru – Popelka, Dům kultury Kroměříž 

13. 6.  Závěrečné vystoupení TO, Dům kultury Kroměříž 

14. 6. Závěrečné vystoupení TO, Dům kultury Kroměříž 

15. 6. Den tance, vystoupení tanečního oboru, Velké náměstí Kroměříž 

17. 6. Výchovný koncert pro ZŠ, Dům kultury Kroměříž 

17. 6.  Absolventský koncert, Měks Chropyně 

20. 6.  Vystoupení žáků HO Chropyně, Domov pro seniory Kroměříž 

20. 6.  Vystoupení LDO, učebna č. 151, ZUŠ Kroměříž 

22. 6.  „Smetanova Litomyšl“, Litomyšl 

22. 6. Hodové odpoledne, Morkovice - Slížany 

24. 6.  Vyřazení absolventů COPT, Arcibiskupský zámek Kroměříž 

24. 6. Závěrečné vystoupení žáků LDO, Sokolský dům, Kroměříž 

25. 6 Koncert učitelů, sál ZUŠ Kroměříž 

24. 6.  Vyřazení absolventů COPT, Arcibiskupský zámek Kroměříž 

28. 6.  Vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Chropyně 
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Mimoškolní aktivity pedagogů školy na veřejnosti - výběr 
 

 

2018 

 

Září  Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, Kroměříž  

  Koncerty s Event Jazz Trio 

  Svatováclavské slavnosti, Zdounečanka, Sazovice  

  Sjezd rodáků, Vážany u Vyškova 

Účinkování  MD Brno 

 

Říjen  Koncerty s Event Jazz Trio 

  Výroční koncert k výročí republiky, Chropyně 

Účinkování  MD Brno 

 

 

Listopad   Koncert Zdounečanky, Zdounky 

 Koncerty s Event Jazz Trio 

 Poslední leč, Lysovice 

Účinkování  MD Brno 

 

 

 

Prosinec Vánoční koncert Moravští madrigalisté, Kroměříž 

  Koncert Moravští madrigalisté, Hoštice 

Koncerty s Event Jazz Trio 

  Vánoční koncert Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 

  Vánoční koncert, Kroměříž 

  Adventní varhanní koncert, Kvasice 

  Adventní varhanní koncert, Tlumačov 

  Adventní koncert Kroměříž 

Koncert pěveckého sboru ZESRANDY, Kroměříž 

Koncert pěveckého sboru ZESRANDY, Rataje 

Účinkování  MD Brno 

 
    

2019 

 

Leden Ples Sazovice, Zdounečanka  

Koncerty s Event Jazz Trio 

Ples ZUŠ Hulín, Hulíňané 

Účinkování  MD Brno  

Reprezentační ples  Ministerstva dopravy, Praha 

 Reprezentační ples  Ministerstva zdravotnictví, Praha 

   

    

Únor Koncerty s Event Jazz Trio 

 Ples Břestek, Zdounečanka 

Účinkování  MD Brno  

  

Březen  Reprezentační muzikantský ples, Blučina 

Koncert pěveckého sboru ZESRANDY, Kroměříž 

Účinkování  MD Brno 
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Duben Koncerty s Event Jazz Trio 

  Koncert Moravští madrigalisté, Kroměříž 

Účinkování  MD Brno 

 

Květen Noc kostelů,  Kroměříž 

Koncerty s Event Jazz Trio 

Koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 

Koncert pěveckého sboru ZESRANDY, Kroměříž 

Koncert Moravští madrigalisté, Morkovice 

Flétnování, Kroměříž 

Hanácký den, Kroměříž 

Koncert Zdounečanky, Teplice 

Noc kostelů, Kvasice 

Účinkování  MD Brno 

 

 

Červen  Koncerty s Event Jazz Trio 

  Koncert Moravští madrigalisté, Trnava SK 

  Koncert, Litenčice 

  Improvizační koncert, Kroměříž 

  Varhanní koncert, Brno 

Koncert pěveckého sboru ZESRANDY, Kroměříž 

Účinkování  MD Brno 

 

 

Červenec  Koncerty s Event Jazz Trio  

  Koncert lektorů Mezinárodních interpretačních kurzů, Zábřeh na Moravě 

  Koncert Zdounečanky, Igrane, Chorvatsko 

   

 

Srpen  Koncerty s Event Jazz Trio 

  Koncerty Letní hudební akademie Kroměříž 

100 let Sokola, Třebětice 
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°Výsledky kontrolní činnosti 

 
Ve školním roce 2018/2019 proběhla následující kontroly 

 

 

Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát provedl v termínu 12. 12. 2018 - 17. 12. 2018 a 

29. 1. 2019 inspekční činnost, jejímž předmětem bylo: 

- Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

uměleckou školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného školního 

vzdělávacího programu od poslední inspekční činnosti. 

- Zjišťování a hodnocení neplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu 

s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 

školského zákona od poslední inspekční činnosti. 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

Při hodnocení průběžných a závěrečných výsledků vzdělávání žáků škola postupuje v souladu 

s pravidly stanovenými ve školním řádu a školním vzdělávacím programu.  

Všemi aktivitami, které ZUŠ pořádá, spolupořádá nebo se jich aktivně zúčastňuje, vytváří pro 

žáky vynikající motivaci pro dosahování kvalitních výsledků vzdělávání v jednotlivých 

uměleckých oborech.  

 

Kontrolní zjištění: 

1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 3 věty první 

školského zákona – Ředitelka školy vydala s účinností od 1. září 2017 inovovaný 

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kroměříž, který byl veřejně 

přístupný v budově školy. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného předpisu. 

2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 školského 

zákona – Školní řád s účinností od 1. září 2018 byl vydán ředitelkou školy. Obsahoval 

všechny povinné údaje stanovené školským zákonem včetně pravidel hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků. Ředitelka školy zveřejnila školní řád na přístupném místě 

ve škole a na webových stránkách školy. Žáci byli s obsahem školního řádu 

seznamováni na začátku školního roku individuálně nebo kolektivně dle oboru, který 

navštěvují. Zaměstnanci školy byli se školním řádem prokazatelně seznámeni na 

jednání pedagogické rady dne 29. 8. 2018. Zákonní zástupci byli informování o vydání 

a obsahu školního řádu při zápisu žáků do školy. Nebylo zjištěno porušení výše 

uvedeného předpisu. 

 

V dubnu 2019 provedl Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor 

Kroměříž tematickou kontrolu o dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. Předmětem kontroly bylo:  

1. Prověření užívání objektů a prostorů k vymezenému účelu. 

2. Kontrola správnosti začlenění do příslušné kategorie činnosti dle ust. § 4 zákona o 

požární ochraně. Kontrola zpracování a vedení dokumentace o začlenění do kategorie 

činností ve smyslu ust. 15 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 28 a ust. 

§ 40 vyhlášky o požární prevenci. 

3. Prověření odborné způsobilosti osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících 

z předpisů o požární ochraně a provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o 

požární ochraně ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně 

v návaznosti na ust. § 12 a ust. § 13 vyhlášky o požární prevenci. 

4. Zabezpečení potřebného množství, provozuschopnosti a volného přístupu věcných 

prostředků požární ochrany dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona o požární ochraně 

s přihlédnutím k ust. 2, ust. 3 a ust. 9 vyhlášky o požární prevenci. 
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5. Zabezpečení potřebného množství a provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení dle ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně s přihlédnutím k ust. § 2 

a ust. § 7 vyhlášky o požární prevenci. 

6. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v rozsahu 

požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 

odst. 2 písm. a), c), e) a f) vyhlášky o požární prevenci. 

7. Kontrola dodržování podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce v rozsahu 

požadavků dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně ve spojení s ust. § 11 

odst. 3 vyhlášky o požární prevenci. 

Kontrolní orgán po ukončení kontroly konstatoval v zápise o provedení kontroly, že 

kontrolované skutečnosti byly v době kontroly bez zjevných nedostatků.  

 

15. 7. 2019 provedla pracovnice VZP ČR, pracoviště Erbenovo nábř. 4250, Kroměříž 

Kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. 

Výsledek kontroly: 

a) Kontrola oznamovací povinnosti  

Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.) a hlášení změn vede na 

předepsaných tiskopisech VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na 

VZP ČR.  

S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dni 31. 5. 2019. Stav pojištěnců 

souhlasí s evidencí VZP ČR.  

Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.).  

b) Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle 

účetní evidence  

Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou 

v souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrola byla provedena namátkově u 

jednotlivých kategorií pracovníků a v různých obdobích.  

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného  

Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti pojistného dle ustanovení § 5 

zákona č. 592/1992 Sb. (viz přiložené vyúčtování).  

d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného  

Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.  

e) Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech  

Dle sdělení plátce v kontrolovaném období nebyly evidovány žádné pracovní úrazy. Plátce 

byl poučen o nutnosti dodržování ustanovení § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. 

 

Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

Oblast vnitřní kontroly 

V rámci ekonomické směrnice je zahrnuta i oblast vnitřního kontrolního systému. Zde jsou 

stanoveny podmínky, pravidla a náležitosti pro předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu. 

Dále jsou zde stanoveny kompetence a oprávnění pro jednotlivé vedoucí a hospodářské 

pracovníky v rámci nakládání s majetkem organizace. Je tak zabezpečeno řádné hospodaření 

s majetkem organizace a jejími hospodářskými prostředky. 

 

 

Sankce a odvody 

Sankce a odvody nebyly organizaci uloženy. 
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°Základní údaje o hospodaření 

 

Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2018 za hlavní činnost  
Z hlavní činnosti bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 2 160,51 Kč. 

Snahou v roce 2018 bylo dosáhnout co nejvyrovnanějšího hospodářského výsledku. Zlepšený 

hospodářský výsledek byl navrhnut jako příděl do rezervního fondu.  

 

Rozbor zaměstnanosti a nákladů na platy 

V roce 2018 by schválen rozpočet na mzdové náklady ve výši 21 893,020 tis. Kč, který byl 

v průběhu roku upravován na konečnou částku ve výši 22 936,196 tis. Kč. Skládal se 

z následujících položek:  

- Prostředky na platy v částce 20 963,493 tis. Kč, z toho byla účelová dotace 81,800 tis. Kč.  

- Ostatní osobní náklady ve výši 1 173,800 tis. Kč. 

- Ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 798,903 tis. Kč. 

Tyto prostředky byly čerpány ve výši 100,00 %.  

Průměrná výše měsíční platu pedagoga dosáhla výše 32 938,- Kč a došlo oproti roku 2017 ke 

zvýšení o 3 721,-Kč, tj. o 12,77 %. Navýšení bylo dosaženo zvýšením tarifů a zapojením 

mimorozpočtových prostředků do odměňování. U THP průměrný plat činil 24 615,- Kč, a 

navýšení oproti roku 2017 činilo 3 087,- Kč, tj. 14,34 %. U provozních pracovníků činil 

průměrný plat 15 149,- Kč, tj. nárůst o 727,- Kč, tj. 5,04 %. Celkem průměrné platy 

v organizaci vzrostly měsíčně z 27 892,- Kč na 31 311,- Kč, tj.           o 3 419,- Kč, tj. o 12,26 

%. K tomuto navýšení průměrných platů došlo z důvodu úpravy mzdových tarifů nařízením 

vlády a posílením mzdových prostředků o částku 798 903,- Kč z vlastních zdrojů. Snažili 

jsme se tak, v naší organizaci, alespoň částečně odměnit pracovníky organizace za jejích 

celoroční práci. 

Průměrný fyzický stav pracovníků v roce 2018 dosáhl počtu 64 a přepočtený stav pracovníků 

byl 55,79. Procento nemocnosti dosáhlo 1,056 %. Proti roku 2017 došlo k mírnému nárůstu o 

0,083 % a je na dlouhodobém průměru předcházejících let. Příčinou bylo dlouhodobá 

pracovní neschopnost dvou zaměstnanců. 

Fluktuace v roce 2018 se projevila hlavně u osob zaměstnaných na dohody. U kmenových 

zaměstnanců byl ukončen jeden pracovní poměr dohodou na žádost zaměstnance z důvodu 

odchodu do starobního důchodu. Na jeho místo byl přijat nový zaměstnanec. U pracovníků na 

dohodu to byl buď osobní důvod, nebo u studentů ukončení studia a odchod na VŠ.  Procento 

fluktuace TČP je 1,56 %.  

Limit počtu zaměstnanců nedosáhl plánovaného stavu 55,95 o 0,16 zaměstnance. Příčinou 

byla jednak nemocnost zaměstnanců a jednak vyšší počet uzavřených dohod o provedení 

práce. 

 

Úplata za vzdělávání 

Výše vybíraného příspěvku za měsíc ve školním roce 2018/2019 

Obor Základní studium Přípravné studium 

Hudební 290,-- 240,-- 

Literárně – dramatický 210,-- 130,-- 

Taneční 240,-- 240,-- 

Výtvarný 290,-- 190,-- 

 

Na pokrytí provozních nákladů bylo přispěno škole účelovou finanční dotací Města 

Kroměříže, vlastními zdroji a příspěvkem Sdružení při ZUŠ Kroměříž. Všechny tyto finance 

byly použity na činnost ZUŠ. Dále škola finančně zvýhodňuje žáky, kteří se zapojují do dvou 

studijních zaměření. 
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Během školního roku 2018/2019 se uskutečnily následující větší opravy, úpravy, nákupy:  

 

Malba chodeb a foyer v přízemním podlaží. 

Stavební opravy – opravy omítek poškozených vlhkostí na chodbách a učebnách v přízemí 

školy. Malování místností č. 7 a částečně 166. 

Výměna koberců v místnosti č. 7 a 206 v Morkovicích - Slížanech. 

Revize – vyhrazeného zařízení, přenosného nářadí a spotřebičů, zabezpečovacího systému a 

požárních prvků. 

Oprava hudebních nástrojů: akordeonů, varhany, klavíry, pianina, trubek, pozounu,  klarinet. 

Ladění klavírů a pianin. 

Opravy audiovizuálních zařízení. 

Opravy elektroinstalací a osvětlení chodeb. 

Oprava elektrických ohřívačů vody ve VO a WC. 

 

Nákup nástrojů a učebních pomůcek: 

Saxofon, baskytara, kytara, dirigentská židle, sada zobcových fléten, příčná flétna, klavírní 

stolička,  trubka 2 ks, pedálový adaptér 2 ks, elektronické klávesy s přísl., obaly na saxofony, 

mixpult, reprobedny, sluchátka, zesilovač, stojany na nástroje, obaly na nástroje, stojany na 

noty, magnetické notové tabule, přístroj na udržování vlhkosti v pianu, nabíječky, kalkulačky, 

USB, externí disk, diktafon, rádio, skříně, nádstavce, kancelářské židle, psací stůl., rekvizity 

pro LDO -  kostýmy, šaty, kordy, vysavač na okna, schůdky, rozbočovač, řezačka papíru, 

nástěnky, varné konvice, reklamní banner, sada závitníků.  

Z uvedeného přehledu je patrné, že je snaha o zlepšení zázemí jak pro žáky, tak pro učitele.  

Samozřejmě, že nám jde i o to, aby se v naší škole cítili dobře zákonní zástupci žáků či hosté. 

Prostředí, které působí vyváženě po estetické stránce, zcela přirozeně ovlivňuje chování 

všech, kteří se na půdě naší školy pohybují.  

Naše ZUŠ pokračuje v procesu nastavení ekologického prostředí. Jako uživatel firmy 

AMWAY hospodárně využívá nákupu ekologických čisticích prostředků. Nadále 

pokračujeme i v třídění plastů. 

 

 



 27 

 

 

°Zapojení školy do dalších mezinárodních programů  2018/2019 

 
Spolupráce s europoslankyní MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA 

Ve dnech 9. – 12. března vycestoval Dechový orchestr ZUŠ Kroměříž do Štrasburku, kde byl 

pozván paní europoslankyní u příležitosti 50 letého výročí založení Dechového orchestru. 

Spolu se svými asistenty nám připravila poutavý vzdělávací program. Po návštěvě sídla 

Evropského parlamentu dostal orchestr možnost účinkovat v hlavním reprezentačním sále  

radnice města Štrasburk. Děkujeme paní europoslankyni za pohostinnost a vlídné přijetí 
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°Další významné projekty  2018/2019  
 

Benefiční vystoupení ZUŠ Kroměříž pro SONS, oblastní odbočku Kroměříž  

Cílem Adventních koncertů, včetně Tříkrálového koncertu byla podpora činnosti Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, odbočce  Kroměříž v jejich 

nelehké práci – pomoci těm, kteří částečně, nebo úplně ztratili zrak. Výtěžek z našich 

koncertů činil 38 500,- Kč.  Jsme velmi rádi, že jsme mohli pomoci dobré věci. Předseda 

odbočky pan Jan Kurek osobně dárcům poděkoval přímo během konání koncertu.  

 

Reprezentace školy v partnerském městě Chateaudun 
Ve dnech 29. 11. – 3. 12. 3018 se vystoupily 3 žákyně ZUŠ Kroměříž (Kateřina Vybíralová, 

Terezie Kvapilíková, Veronika Pořízková) na Festivalu solidarity FESTISOL ve Francii. 

Klavírní a pedagogický doprovod zajišťoval Mgr. Vít Krejčiřík. Propojení Kroměříže a 

Chateaudunu je aktivní bezmála 50 let. Pevně věřím, že účast našich žákyň a pana učitele 

povede k dalšímu prohlubování našich vzájemných kontaktů a zároveň i rozšíření spolupráce 

v rámci Evropské unie. 

 

Výchovné pořady pro základní a mateřské školy 

Mimořádným počinem v loňském školním roce byla příprava a realizace 6  žádaných 

výchovných pořadů pro základní a mateřské školy, které shlédlo více jak 2000 dětí. Jejich 

realizace proběhla ve spolupráci s Domem kultury Kroměříž v dubnu a květnu 2019. Letos se 

opět propojili všechny 4 umělecké obory školy nastudováním muzikálu „Žofka“. Kvalitu 

představení potvrdily reakce jejich spolužáků i kolegů z výše uvedených škol. 

 

Projekt „Otevřené brány“ – ve spolupráci se Zlínským krajem 

Novým počinem v loňském školním roce byl projekt, na němž spolupracovaly dvě školy – 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Kroměříž. Dne 2. 5. 2019 zazněl v kostele 

sv. Mořice program, v němž se jako sólista představil žák ZUŠ Kroměříž – houslista Ondřej 

Žvak.  S velkou chutí zahrál 2. větu ze Zimy (Čtvero ročních dob od A. Vivaldiho). Komorní 

orchestr konzervatoře dirigoval Pavel Nikl. 

 

50 leté výročí založení Dechového orchestru Kroměříž 

Dechový orchestru ZUŠ Kroměříž oslavil své mimořádné jubileum jedinečným koncertem 

dne 6. dubna 2019 v Domě kultury Kroměříž. Celý programem provázel znamenitý Jožka 

Šmukař, účinkovali současní žáci školy pod vedením Milana Šóna, ale  i bývalí absolventi 

školy – Brass seniors pod vedením pana Jaromíra Michoňka. Velký dík patří sponzorům a 

podporovatelům – Městu Kroměříž, Rádiu Český rozhlas Zlín, Brand product, Leran dental, 

Stroje JMK a Pink. 
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Zapojení ZUŠ Kroměříž do projektu ZUŠOPEN 2019 – 1. 6. 2019 
Na Den dětí vystoupil na mimořádném koncertu Symfonický orchestru ZUŠ Kroměříž + 

ZUŠ Zlínského kraje a pěveckého sboru ZUŠ Kroměříž ve Valdštejnské zahradě Senátu 

České republiky. Záštitu poskytl pan hejtman Jiří Čunek, finančně nás podpořil Zlínský 

kraj a paní senátorka Šárka Jelínková. Projekt byl přenášen Českým rozhlasem a 

prostřednictvím televizního přenosu. Provedený program: B. Bartok – Uherské tance; P. 

Breiner – Beatles Concerto Grosso (sólistka Hedvika Dejdarová – flétna ZUŠ J. Hanuše, 

Praha 6); Čtyři písně z filmu Slavíci v kleci (Les Choristes) arr. Jan Fila 

Tento program byl závěrečnou tečkou vrcholu ZUŠopen 2019. Taktovky orchestru i 

sboru se ujal violista a umělecký vedoucí – MgA. Pavel Nikl (působí na ZUŠ Kroměříž a 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž). Pěvecké sbor (300 žáků) byl složen z těchto 

ZUŠ: Olomouc, Hranice na Moravě, Liberec, Beroun, Černošice, Lysá n. Labem, Horní 

Slavkov, Loket, Kraslice, Karlovy Vary, Havlíčkův Brod a vybraní zpěváci z Prahy, Brna, 

Ostravy a Kroměříže. 

V odpoledním programu vystoupila i cimbálová muzika Pramének se ZUŠ Uherský 

Ostroh, pod vedením pana ředitele MgA. Radima Havlíčka. Celým programem 

provázela hlavní koordinátorka projektu MgA. Irena Pohl Houkalová. 

Závěrem snad jen slova patronky nadačního fondu, paní Magdaleny Kožené: 

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém 

měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a 

podporovat“. 
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Reprezentace ZUŠ Kroměříž v projektu ZUŠKA?ZUŠKA!  

Malí velcí filharmonici a Malí velcí umělci 2019 – 23. 5. – 9. 6. 2019;  

ve spolupráci se Zlínským krajem a městem Kroměříž 

Umělecký garant: MgA. Tomáš Netopil, manažerka projektu: Bc. Jana Kubáčová 

Od března do června 2019 probíhal jedinečný projekt veřejných krajských ZUŠ „Malí velcí 

filharmonici“, který dohromady spojil bezmála 120 žáků a to jak v symfonickém orchestru, 

tak v pěveckém sboru. Orchestr byl po profesionální stránce veden členy FBM Zlín v čele 

s koncertní mistryní MgA. Ivanou Kovalčíkovou. Naši školu reprezentovalo 11 

orchestrálních hráčů, pěvecký sbor Slunečnice a jako sólista vystoupil nadějný mladý 

pianista Jan Schulmeister. 
Průběžně s hudebníky pracoval dirigent Mgr. art. Jiří Kadavý a v závěru projektu pak MgA. 

Tomáš Netopil, který zahájil sérii koncertů přímo ve Zlíně v Kongresovém centru. 

Pěvecký sbor byl složený s žáků ZUŠ Zlínského kraje a Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

Kroměříž, jehož sbormistryní byla Mgr. Lenka Polášková.  
Žáci ZUŠ měli příležitost spolupracovat s takovými profesionály jako je MgA. Tomáš 

Netopil, MgA. Roman Hoza (člen ND v Brně) a MgA. Tadeáš Hoza (čerstvý absolvent 

JAMU). Na začátku projektu za nimi zavítal i vynikající klavírista MgA. Karel Košárek a pan 

radní Mgr. Miroslav Kašný. 

8. a 9. 6. 2019 v rámci Dnů otevřených zahrad proběhla v Květné zahradě prezentace 

základních uměleckých škol ve veřejném prostoru a to všech uměleckých oborů pod názvem 

„Malí velcí umělci v zahradách“. Bylo možné se zapojit do výtvarných dílen, shlédnout 

tanec, divadlo, či se zaposlouchat do inspirující hudby v historických zákoutích výjimečné 

památky UNESCO. Součástí programu byla i slavnostní vernisáž výtvarného oboru 

„Kaleidoskop květin“, která byla jedinečná svým rozsahem. Během obou dnů shlédlo umění 

dětí ZUŠ Zlínského kraje bezmála tisíce návštěvníků, mezi nimi i MgA. Irena Pohl 

Houkalová, vedoucí projektu ZUŠopen. 

 

Program projektu 

P. J. Vejvanovský  – Sonata a 4 g moll; sólo na trubku – Matyáš Ondruš 

A. Vivaldi – Koncert a moll, 3. věta;  sólo na violoncello – Klára Janíčková 

J. Haydn – Koncert D dur, 1. věta;   sólo na klavír – Jan Schulmeister 

V. Novák – Slovácká suita: Zamilovaní, U muziky 

C. Orff – Carmina Burana: výběr 9 částí  

Termíny zkoušek: 

23. 3. a 13. 4. 2019  – Kroměříž; 27. 4. 2019 – Uherské Hradiště; 4. 5. 2019 – Zlín 

Koncerty: 

5. 5. 2019 – Kongresové centrum Zlín; 7. 5. 2019 – Klub kultury Uherské Hradiště 

18. 5. 2019 – Zámek Holešov; 8. 6. 2019 – Skleník Květné zahrady Kroměříž 
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MenART 2018/2019 – 24. 8.2018 – 22. 6. 2019 

Stipendijní program pro nadané žáky ZUŠ a jejich učitele 
 

V loňském školním roce byl zahájen program, za nímž stojí členka správní rady Nadačního 

fondu Magdaleny Kožené – Dana Syrová. Jde o jedinečný roční stipendijní program 

mentoringu uměleckého vzdělávání, do kterého se mohou přihlásit nadaní žáci základních 

uměleckých škol a jejich učitelé. Do role mentorů vstoupilo devět osobností umělecké scény, 

zastupující tři obory – klasickou hudbu, autorskou hudbu a výtvarný obor.  

Mentory byli dirigent Tomáš Netopil, operní pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo 

Kahánek, skladatelka a klavíristka Beata Hlavenková, zpěvačka Lenka Nová, 

violoncellistka Terezie Kovalová a výtvarní umělci Maxim Velčovský, Petr Nikl a Milan 

Cais, kteří se poprvé se svými svěřenci setkali  v posledních srpnových dnech roku 2018 na 

ZUŠ Kroměříž, která je v projektu partnerskou institucí. Během školního proběhlo 

několik intenzivních pracovních setkání, především v Praze. Celoroční práce pak vyvrcholila 

koncertem v rámci Pražského jara v Anežském klášteře (31. 5. 2019), (22. 6. 2019) na 

Smetanově Litomyšli  a  výstavou v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle. 

Je pro nás velkou ctí, že do tohoto projektu byli vybráni i žáci ZUŠ Kroměříž se svými 

pedagogy: Jan Schulmeister s BcA. Evou Zonovou /klavír/, Beáta Vymlátilová 

s Markétkou Šrůtkovou, DiS. /zpěv/ a Ondřej Kopecký s Mgr. Kamilou Kulhavou 

/výtvarný obor/. Pro všechny byl celý školní rok velkým povzbuzením do další práce. 
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Letní hudební akademie Kroměříž 2019 ve spolupráci se Zlínským krajem a 

městem Kroměříž a Akademií klasické hudby 

 
V týdnu od 18. – 24. 8. 2019 jsme prostřednictvím Collegia musicale ve škole přivítali 

výjimečné umělecké osobnosti, které se staly lektory 53 mladým začínajícím umělcům, kteří 

jsou již aktivními hráči, nebo zpěváky, případně studují na uměleckých vysokých školách, 

konzervatořích. V prostorách ZUŠ Kroměříž a Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 

(partneři projektu) zněly nástroje a zpěv, a to pod vedením houslistů Josefa Špačka, 

Dalibora Karvaye, hornistů Radka Baboráka a Bohdana Šebestíka, cembalistky Barbary 

Marie Willi, trombonisty Lukáše Moťky a zpěvačky Kateřiny Kněžíkové. Novinkou byli 

frekventanti v oboru – hudební projekty, jejichž semináře vedl generální ředitel ČF David 

Mareček. 

Inspirativní přednášky a besedy na aktuální témata – tréma, sebeprezentace, komunikace 

s médii, psychopatologie hudebních skladatelů aj. mohli vyposlechnout nejen aktivní a 

pasivní studenti akademie, ale i veřejnost. Mezi přednášejícími se například představili: Cyril 

Höschl, Veronika Paroulková, Petr Veber, Jan Simon, David Mareček, velmi inspirativní 

a srdečná byla debata s Adamem Plachetkou, kde se role moderátora zhostil Tomáš Netopil. 

Výjimečným koncertem byl pak benefiční koncert B. M. Wili a hobojisty Viléma Veverky, 

jehož výtěžek byl určen podpoře kroměřížského zámeckého archivu. Výkonná ředitelka Jana 

Kubáčová kolem sebe soustředila vynikající tým, který byl velmi důležitým zázemím pro 

chod celé akademie. Velký dík patří podporovatelům a partnerům – Zlínskému kraji, městu 

Kroměříž, Akademii klasické hudby, Arcibiskupskému zámku Kroměříž, Raiffeiesen bank 

aj., bez jejichž pomoci bychom nemohli tento mimořádný projekt realizovat. 
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°Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů v   

 vzdělávání 
 

 

Základní odborová organizace při ZUŠ Kroměříž působí na naší škole již řadu let. Veškerá 

komunikace mezi výborem odborové organizace a vedením školy je vedena  otevřeně a 

kultivovaně. Od ledna 2018 je funkční nová Kolektivní smlouva, která zahrnuje aktuální 

legislativní změny. Je nastavena na dobu neurčitou a závazky v ní uzavřené jsou průběžně 

plněny, zápisy z jednání s výborem odborové organizace i výsledky kontrol plnění smlouvy 

jsou písemně dokumentovány a zakládány. 

 

 

Umělecká rada školy je funkčním poradním orgánem pro práci celého vedení školy, zejména 

pak ředitelky školy. Tvoří ji vedoucí jednotlivých oddělení hudebního oboru a vedoucí dalších 

oborů (výtvarný, taneční, literárně-dramatický). Součástí umělecké rady jsou i vedoucí větších 

odloučených pracovišť (Morkovice – Slížany a Chropyně). Jejich práce má podstatný vliv na 

kvalitu vzdělávání – jsou garanty úrovně výuky a spoluvytvářejí podmínky pro další rozvoj 

školy v oblasti umělecké a výchovně pedagogické přímo na svých působištích.   

Přímo spolupracují na PR školy, jsou součástí organizačního týmu při přípravě a realizaci 

soutěží, festivalů, přehlídek atd. Úzce spolupracují se Sdružením při ZUŠ Kroměříž, z.s. 

Členové Umělecké rady se aktivně zapojují do implementace školního vzdělávacího a 

pravidelně během roku se setkávají s ředitelkou školy na pracovních schůzkách, které 

jednoznačně vedou ke zlepšení komunikace celého vedení školy. 

 

 

Sdružení při ZUŠ, z. s. je od prosince 2015 spolkem. Spolupracuje se školou při organizaci 

koncertů, přehlídek, výstav, soutěží, benefičních vystoupení atd. Finančně přispívá na 

umělecké zájezdy souborů, orchestrů a pěveckých sborů do zahraničí. Umožňuje pořádání 

soustředění, zájezdů na divadelní, koncertní a baletní představení mimo Kroměříž, přispívá na 

realizaci exkurzí, plenéru a poznávacích zájezdů výtvarného oboru. Je také partnerem 

například spolku ZUŠKA?ZUŠKA!, Collegia musicale aj. Výbor Sdružení při ZUŠ, z.s. se 

schází minimálně dvakrát během školního roku na schůzích, kde hodnotí hospodaření, sleduje 

aktivitu školy, její PR, členové výboru hledají další možnosti spolupráce. Faktem je, že jejich 

aktivita je cennou pomocí při přípravě celoročního plánu práce všech čtyř uměleckých oborů 

naší školy. 

 

 

Spolupráce se školami stejného typu je nedílnou součástí života a vývoje naší školy. I proto 

jsme součástí Asociace základních uměleckých škol a Evropské asociace hudebních škol, 

kde zastupuji pozici předsedkyně AZUŠ Zlínského kraje. Ve spolupráci se základními 

uměleckými školami pořádáme společné koncerty, přehlídky, výtvarné exkurze či setkání 

mladých hudebníků. Se základními a mateřskými školami ve městě spolupracujeme při 

organizaci výchovných koncertů, na tzv. průzkumu hudebnosti dětí, výtvarných dílnách a při 

výběru talentovaných dětí v jakékoli oblasti vzdělávání, které naše ZUŠ poskytuje. 

Spolupráce se středními školami se zaměřuje hlavně na Konzervatoř P. J. Vejvanovského 

Kroměříž. Využívá naše volné prostorové kapacity v dopoledních hodinách a zároveň učební 

pomůcky ke své výuce. Tato spolupráce spočívala např. na realizaci navštěvovaného 

Muzikantského plesu, nebo  velkého projektu – Malí velcí filharmonici. Velmi intenzivní je 

spolupráce se všemi veřejnými krajskými ZUŠ, která se promítla do aktivity spolku 

ZUŠKA?ZUŠKA! – Malí velcí filharmonici, malí velcí umělci. 
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Spolupráce s NIDV, krajské pracoviště Zlín 

Na základě vzdělávacího projektu pro ZUŠ a SUŠ se ve školním roce 2018/2019 uskutečnila 

celá řada vzdělávacích programů, která byla velkým přínosem pro všechny pedagogy i vedení 

ZUŠ nejen naší školy, ale celého kraje. Bohužel zatím plně neuspokojuje poptávku všech 

studijních zaměření. Pevně věřím, že tyto akreditované vzdělávací semináře budou 

pokračovat a jejich pestrost bude přispívat k dalšímu pozitivnímu vývoji školy. 

 

 

Spolupráce se Zlínským krajem, KPPP a ZDVPP Zlín, městem Kroměříž, Muzeem 

Kroměřížska, Domem kultury a Klubem UNESCO Kroměříž, Arcibiskupským zámkem 

v Kroměříži, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Nadací M. Kožené, Českou filharmonií, 

Collegiem Musicale aj. je pro ZUŠ Kroměříž velmi důležitá a mohu konstatovat, že se 

snažíme být dobrými partnery na poli vzdělávacím i kulturně organizačním. Díky této 

spolupráci se daří každoročně spolupořádat řadu významných kulturních i vzdělávacích akcí, 

které jsou významnou motivací pro naše žáky i pedagogy a skvělou prezentací naší práce na 

veřejnosti. Počet žádostí o vzájemnou spolupráci narůstá především na základě kvalitní 

propagace a viditelných výsledků školy, které byly ve školním roce 2018/2019 opravdu 

mimořádné.      

   

 
°Závěr výroční zprávy  

 

 
Školní rok 2018/2019 byl zaměřen na prohloubení cílevědomé pedagogické práce se žáky, 

která vyústila v řadu úspěšně realizovaných projektů, přehlídek, výstav, mimo jiné potvrdila 

velmi dobré vztahy mezi školou a veřejností. Mezi ty nejvýznamnější úspěchy patří i umístění 

v krajských a ústředních kolech soutěží ZUŠ, které každoročně vyhlašuje MŠMT ČR. 

Výraznou motivací jsou však i další významná ocenění z celostátních nebo mezinárodních 

soutěží. Dá se konstatovat, že naši žáci s oblibou konfrontují své umění s kolegy z jiných škol. 

Těší je skutečnost, že jsou ve svém oboru úspěšní a mohou svoje nadání sdílet s ostatními.  

 

 

ZUŠ Kroměříž se již tradičně stává pořadatelem okresních a krajských kol těchto soutěží. 

Tyto proběhly regulérně bez větších problémů a výsledky byly úspěšně uloženy v programu 

EOS v souladu s legislativou MŠMT ČR. 

 

 

Velkým přínosem pro žáky i pro mou řídící práci je rovněž spolupráce s představiteli 

Zlínského kraje i Města Kroměříže.  

Poděkování patří naší metodičce, paní ing. Marcele Došlové, která je vstřícná a obětavá. 

Současně děkuji za spolupráci celému odboru školství, mládeže a sportu v čele s panem 

vedoucím PhDr. Stanislavem Minaříkem a paní inspektorce ČŠI paní Mgr. Marcele 

Orságové a pochopitelně panu radnímu Mgr. Petru Gazdíkovi. 
 

 

Školní rok 2018/2019  byl pro školu a její zaměstnance stabilizovaný, po pedagogické, 

výchovné a organizátorské stránce velmi bohatý. Celé vedení ZUŠ kompaktně přispívalo 

k vytvoření  tvůrčí atmosféry na pracovišti i díky správnému přerozdělení kompetencí. Práci 

většiny kolektivu hodnotím jako velmi kvalitní, potěšitelný je zájem o nové výukové 

programy, potažmo DVPP atd. Těšíme se na zahájení ŠABLON II na naší škole, které byly 

MŠMT ČR schváleny. 
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Ve školním roce 2018/2019 naše ZUŠ ukončila implementaci výuky dle svého Školního 

vzdělávacího programu „UMĚNÍ – CESTA K LEPŠÍMU ŽIVOTU“ a  po 7 letech zahájila 

jeho revizi. 

Je odrazem naší školy – své žáky vedeme k pronikání do tajů krásy umění, získání základních 

zkušeností, dovedností a jejich uplatnění v každodenním životě. Smysl a hodnotu našeho 

snažení nám potvrzují generace spokojených absolventů. Někdy jsme pro naše žáky 

nejbezpečnějším místem v jejich životech. V mnoha rodinách je absolutorium ZUŠ nedílnou 

součástí vzdělání mladého člověka. Stále jsme veřejností utvrzováni, že jedinečnost a tradici 

tohoto vzdělávacího systému máme chránit. Celý svět nám ho závidí a je potěšitelné, že si 

zatím tuto výjimečnost uvědomuje také naše společnost.  

 

Velmi nás těší silná podpora a spolupráce členů Nadačního fondu Magdaleny 

Kožené, kteří s naší školou již zahájili aktivní spolupráci. 
 

 

Základní umělecká škola Kroměříž je nedílnou součástí kulturně společenského života 

Kroměříže, jejího okolí a Zlínského regionu. Tento fakt potvrzují zájemci o studium, kteří 

jsou nejen z Kroměříže a okolí, ale také z různých destinací našeho kraje. Důvěru veřejnosti 

potvrzuje každoročně vzrůstající počet zájemců o kvalitní vzdělávání právě v naší škole.  

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Ivona Křivánková v. r. 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva ZUŠ Kroměříž za školní rok 2018/2019 byla projednána na pedagogické radě, 

dne 5. 11. 2019. 

 


