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                                                          Část  I. 
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 Název školy:  Základní umělecká škola   F. X. Richtera Holešov 
  

Sídlo :   Bezručova 675/7,  769 01 Holešov 
  
 IČO školy :    63 41 49 37 
 

Odloučená pracoviště :     768 43 Kostelec u Holešova čp.191 
                         768 42 Prusinovice , Hlavní  č.p. 78 

                                               769 01 Žeranovice 
 
 Zřizovatel :  Krajský úřad Zlínského kraje , tř. T. Bati 21,  761 90  Zlín 
   
 Ředitel školy, statutární orgán: PhDr.Jaroslav Zámečník 
 
 Statutární zástupce ředitele :   Sylvia Šimečková 
 
 Kontakt na školu: tel.: 573 395 283,  e-mail: kancelar@zusholesov.cz  
                                                                          www. zusholesov.cz 
 Pracovnice pro informace:  Lenka  Adámková 
 
 Datum založení školy :            1. 9. 1948 
 Datum zařazení do sítě :          24. 5. 1996 
 Poslední aktualizace v síti :    17. 2. 2006  
 Zápis do školského rejstříku: 17. 2. 2006 
 
 

Základní údaje za školní rok 2017-2018 :  
 

Žáků celkem 723 

Z toho dospělých 
žáků 

   0 

Dospělých 
absolventů 

   0 

 
Výše vybíraného příspěvku za měsíc (§11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.)  
ve školním roce 2017/2018: 

 
 Školné v jednotlivých oborech (Kč) 
Hudební 50,-  100,-  170,-   240,-  300,-  
Taneční 100,-      110,- 
Výtvarný 140,-    170,- 
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Charakteristika školy :  
 

ZUŠ v Holešově poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.  
Organizace vyučovacího procesu se řídí vyhláškou MŠMT č. 292/1991Sb. o základních 
uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. , vyhlášky č. 151/2003 Sb.,  vyhlášky  
č. 71/2005 Sb. a  ostatními obecně závaznými předpisy. Koncepce školy vychází z platných 
učebních plánů,  RVP  a osnov pro ZUŠ, schválených MŠMT ČR. 
   Od 1. 9. 2012 škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána 
k umění, a to v přípravném studiu,  prvních ročnících I. a II. stupně a ve  studiu pro 
dospělé. 
   Studium je rozděleno na přípravné a základní (I. a II. stupeň) .  
   V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí 
výuku přípravné hudební nauky, hudební nauky,  hru v nejrůznějších souborech  a komorní 
hře . 
   Ve výtvarném oboru škola poskytuje základy v kresbě, malbě, keramice, modelování  
a  dekorativních  činnostech(přesněji základy v plošné, prostorové, objektové, akční tvorbě  
a výtvarné kultuře). 

V tanečním oboru se žáci seznamují se základy pohybové výchovy, klasického baletu,       
lidového a moderního tance a taneční praxe. 
   Výsledky vzdělávání za uplynulý školní rok 2017/2018 jsou na  ZUŠ F. X.  Richtera Holešov 
spíše nadprůměrné. Svědčí o tom zejména velmi dobré výsledky žáků na celostátní národní 
soutěži  ZUŠ, dále velký počet žáků, kteří se podíleli svým veřejným vystoupením na 
prezentaci školy  a  také několik  našich  absolventů  bylo  přijato  ke studiu na uměleckých 
školách. 
   Cíle, které si škola stanovila v plánu činnosti na školní rok 2017/2018 se podařilo splnit. 
Prioritním úkolem však nadále zůstává neustálé zvyšování kvality výchovně vzdělávací práce 
a prezentace školy na veřejnosti. K tomu také byla zaměřena hospitační činnost vedení školy. 
Důraz byl kladen na strukturu vyučovací hodiny, motivaci, opakování a procvičování látky, 
upevňování vědomostí a dovedností a uplatňování nových metod a forem práce ve výuce. 
Pozornost byla také věnována  rozvoji komunikativních dovedností mezi žáky a mezi  učitelem 
a žákem. Úzce jsme také spolupracovali s rodiči při řešení problémů prospěchu a chování 
žáků.  
   V uplynulém školním roce probíhala rovněž výuka na odloučených  pracovištích v Kostelci  
u Holešova (obor hudební - hra na keyboard, hudební nauka),  Prusinovicích 
(obor hudební - hra na keyboard, hra na kytaru, hudební nauka) a Žeranovicích (obor hudební 
- hra na housle, hra na kytaru, zobcovou flétnu, hudební nauka).  Vyučování realizujeme na 
ZŠ, se kterou úzce spolupracujeme při pořádání koncertů, školních akademií  a výstav. Velký 
zájem  žáků  zůstává hlavně o obor hudební, který je na odloučených pracovištích  materiálně 
zabezpečen vhodnými učebními pomůckami a třídami. 

 
 

Spolupráce s jinými školami : 
 
    Pro žáky MŠ a nižší ročníky ZŠ jsme  pořádali závěrečné  výchovné koncerty, závěrečnou 
výstavu  prací žáků výtvarného oboru(zámek) a několik vystoupení žáků tanečního oboru, 
které se  uskutečnily ve velkém sále holešovského zámku a v sále kina Svět Holešov.  
 
   Dne 7. a 8. června 2017 v době od 14,00 – 17,00 hod jsme provedli  zápis žáků(příjímací 
řízení) a současně den otevřených dveří.  Případní zájemci o studium na naší škole se tak 
mohli seznámit s výukou ve všech nabízených oborech. 
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Část  II. 
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

 
 

Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2017- 2018  ke dni 30.6.2018 : 
 

Počet pracovníků celkem :  Z toho pedagogických : 

Interní: Externí: Interní: Externí : 

Fyz. : Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: Fyzic.: Přepoč.: 

 
27 

 
24,004 

 
8 
 
 

 
3,048 

 
23 

 
20,754 

 
8 
 

 
3,048 
 

 
      Do celkového počtu zaměstnanců nejsou započteny 3 učitelky na MD ( přepočteno 2,739  úvazku).   
 
 
      Věková struktura všech pedagogických pracovníků( bez čerpání MD) k datu 30.6.2018: 
 

                           Věkové  rozmezí : 

Do 29 let   30-39 let 40-49 let 50 a víc let Důchodci 
 

Počet 
Pracovníků :  

Fyzicky: 7     5 5  10 4 

Přepočteno: 4,000   4,205 3,375 8,570  3,652 

   
        
 Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce  2017 – 2018:  
 

pořadové 
číslo 

úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka 
Praxe: 

21 plný ředitel 
akordeon, keyboard 

vysokoškolské ( PHV, HN)  
Konzervatoř – akordeon 

48 

17 plný zástupce ředitele 
flétna 

Konzervatoř (flétna) 40 

01 částeč. učitel 
bicí nástrtoje 

 Konzervatoř  
(bicí nástroje) 

15 

02 plný učitelka 
kytara 

 Konzervatoř – maturita 
(kytara) 

33 

03 plný učitel 
výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag.minimum 35 

04 plný učitelka 
výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag.minimum 34 

05 částeč. učitelka 
klavír,korepetice TO, HO 

vysokoškolské (klavír) 16 

06 plný učitelka 
zpěv. komorní zpěv 

Konzervatoř (zpěv) 21 

07 plný učitelka 
housle, HN,PHV 

Konzervatoř (viola) 9 
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08 částeč. učitelka 
klavír 

Konzervatoř (hoboj) 54 

09 plný učitel 
housle, zobc. flétna, trubka 

Konzervatoř (housle) 49 

10 částeč. učitelka 
taneční výchova 

Nekvalifikovaná,studující 
(středoškol. vzděl.) 

16 

11 plný učitel 
keyboard, zob. flétna 

Konzervatoř(fagot) 34 

12 částeč. učitel 
keyboard 

Bakalářské 
Konzervatoř (hoboj) 

8 

13 částeč. učitelka 
akordeon, bicí 

Konzervatoř (akordeon,bicí) 4 

14 plný učitelka 
kytara 

Vysokoškolské a  
Konzervatoř (kytara) 

32 

15 plný učitel 
klarinet, ZF, saxofon 

Konzervatoř (klarinet) 33 

16 plný učitel 
klavír, korepetice TO 

Konzervatoř(klavír) 13 

17 plný učitelka 
příč.flétna, HN 

Konzervatoř(příčná flétna) 2 

19 plný učitel 
klavír 

Konzervatoř(varhany, 
klavír) 

32 

20 částečný učitel 
lesní  roh, ZF, keyboard  

Konzervatoř(lesní roh) 39 

22 plný učitel 
klavír, keyboard 

Konzervatoř(klavír) 52 

23 částeč. učitelka 
výtvarná výchova 

Vysokoškolské ( VV) 4 

 
APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 : 

 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  99 
Aprobovanost výuky  98 

 
 
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 : 

 
 k datu 30.6.2018 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní 
pracovníci 

          4         3,25 

Externí 
pracovníci 

          0         0  

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017 / 2018 : 

 
Ostatní 

pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 účetní, hospodářka plný středoškolské odborné 
2 údržbář částečný SOU 
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3 uklizečka částečný SOU 
4 uklizečka částečný SOU 

 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a vedení školy : 
 
 

název semináře počet zúčastněných pedagogů 

Klavírní soboty/ Konzervatoř Brno  /3 semináře 1 

Smyčcové soboty/ Konzervatoř Brno/ 2 semináře 1 
Kytarové soboty/Konzervatoř Brno / 2 semináře 2 
Dechové soboty/ Konzervatoř Brno/ 2 semináře 1 
NIVD tanec / Val. Meziříčí / 1 seminář 1 
NIVD/ klasický tanec Vsetín / 1 seminář 1 
NIVD výuka HN/ Zlín / 1 seminář 1 
NIVD kytarové soubory/ Zlín / 2 semináře 2 
Výtvarný seminář/Oči dokořán Šternberk/ 2 semináře 3 
Kurz první pomoci / 1 seminář 6 

 
 
Vzdělávání  ostatních pracovníků : 
 

název semináře počet účastníků 

Seminář – hospodaření FKSP / Zlín 1x 1 

Seminář – pro ředitele/ Zlín 1x 1 

Seminář – registr smluv/ Zlín  1x 1 

Seminář – GDPR/Zlín 3x 2 

Seminář – pověřenci GDPR/Zlín  2x 1 

Seminář – účetnictví/Zlín  1x 1 

Seminář – elektronický systém EOS/Zlín  1x 1 

Seminář – Microsoft EES/Zlín  1x 1 

 
Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků : 
 

-  DVPP     20 850,- 
- cestovní náhrady                      5 080,- 

 
Finanční náklady na vzdělávání ostatních pracovníků: 
 
  -     náklady za semináře                           2 190,- 
  -     cestovní náhrady                                    2 083,-  
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Část  III. 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  ŠKOLY (osnovy) 
 

Obory vyučované ve školním roce 2017/2018: 
 

Obor hudební taneční výtvarný 

Počet žáků 414 70 260 

Počet hodin týdně 362 21 60 

Počet žáků s rozšířeným vyuč.     2   0   0 

 
Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě :  obor hudební, výtvarný a taneční.  
 
-přehled učebních plánů :  Hudební obor  realizuje výuku dle učebních plánů pro ZUŠ, platných od 
1. 9. 1995 pod č.j. 18418/95 ,  obsah učiva se řídí  platnými učebními osnovami pro ZUŠ z let 1980-
1991. Obsah učiva je možné upravit až do 30 procent jeho rozsahu tak, aby byla respektována 
osobitá tvořivost  učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a učební osnovy mohly 
být obohacovány o nové poznatky daného oboru. 
Výtvarný obor realizuje výuku  dle osnov a  RVP č.j. 18455/2002-22 platného od 1.9. 2002 . 
Taneční obor  vyučuje dle RVP č.j. 17620/2003-22 a č.j. 621/2003-22, platného od 1. 9. 2003  a 
osnov. 

 
 Od 1. 9. 2012 škola vyučuje dle vlastního Školního vzdělávacího programu Brána  k umění, a 
to v přípravném studiu,  prvních ročnících I. a II. stupně  
a ve  studiu pro dospělé. 

 
 

Hudební obor 
 

Výuka dle ŠVP 
 

Přehled studijních zaměření: 
 

Hra na klavír, keyboard ,akordeon, kytaru, housle, violu, violoncello, zobcovou, altovou a příčnou 
flétnu, trubku,  klarinet, saxofon, lesní roh,  basovou a elektrickou kytaru, bicí nástroje  a zpěv.  

 
Vyučované soubory : 

 
smyčcový,  pěvecký,  kytarový , akordeonový , taneční  a bicích nástrojů 

 
  

Výtvarný obor 
  

Výuka dle ŠVP 
Studijní zaměření:  výtvarná tvorba 
Kresba, malba, modelování, keramika a dekorativní činnosti 
(plošná a prostorová kresba, objektová a akční tvorba a výtvarná kultura). 

 
 
 

Taneční obor   
 

Výuka dle ŠVP 
Studijní zaměření: přípravná taneční výchova 
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taneční a pohybová výchova.  
(přípravná hudebně-pohybová výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního 
tance, taneční praxe). 
 
 
 

Část IV. 
ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
 1.  ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 
Nově přijati žáci pro školní rok 2017/2018:  
 
Obory : Hudební Výtvarný Taneční Celkem 

     
Počty žáků přijatých : 98 41 6 145  

     
 
 
 
 
 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

Absolventi školy ve školním roce 2017/2018 v jednotlivých oborech : 
 

Obory : Hudební Výtvarný Taneční  
Počty absolventů  20 15 2 

 
 

     
 
Žáci přijati ke studiu na střední a vysoké školy (přijímací řízení 2017): 
 
 
KONZERVATOŘ UMPRUM Jiná střední škola 

výtvarného směru 
VŠ uměleckého 

směru 
Jiné navazující na 

ZUŠx 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 
1 1 1 1 1 1     
     
     

1. Konzervatoř 
2. UMPRUM  Uherské Hradiště 
3. SUPŠ Valašské Meziříčí 

 
Hodnocení žáků na konci školního roku 2017/2018 
  
 

Stupeň hodnocení 
s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl neklasifikován 

614 45 0 85 
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3. Hodnocení úrovně a výsledků výchovně vzdělávací práce  
        ve školním roce 2017/2018 
                                    
     Úroveň a výsledky výchovně vzdělávací práce v uplynulém školním roce lze hodnotit jako velmi 
dobré. Svědčí o tom širší zapojení žáků do nejrůznějších soutěží, veřejných vystoupení v rámci 
školních besídek, koncertů a výstav. Prioritou  zůstává především prezentace většího počtu žáků 
školy na veřejnosti. Důsledně vyžadujeme kvalitnější domácí přípravu ve hře na hudební nástroj i do 
kolektivních předmětů. 
           
       
  4.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené ČŠI 
 
Inspekční činnost byla naposled ve škole provedena ČŠI ve dnech 13. – 18. března 2014. 
 

 

5. VÝSLEDKY ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 

I.  NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT ČR NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018 

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu 

O.kategorie:   Veronika Pospíšilová 1. místo s postupem do krajského kola (p.uč. Jurášková) 

Kiara Píšová 2. místo (Jurášková), Berenika Doležolová 3. místo (Jurášková) 

IV.kategorie:    Lucie Adamíková 3. místo (p.uč. Řiháková) 

VI.kategorie:   Veronika Rožnovská 2.místo (p.uč. Jurášková) 

VII.ktegorie:   Barbora Gajdošová 1. místo s postupem do krajského kola (p.uč. Jurášková) 

VIII.kategorie: Barbora Cápíková 3. místo (p.uč. Jurášková) 

 

Okresní kolo soutěže ZUŠ, hra na dechové nástroje 

V. kategorie, hra na saxofon Kryštof Vaněk 2. místo (p.uč. Pumprla) 

VIII. kategorie, hra na příčnou flétnu Alena Vaculíková 1. místo s postupem do krajského kola (p.uč. 
Šimečková), hra na saxofon Thomas Macura 3. místo (p.uč Pumprla) 

X. kategorie hra na příčnou flétnu Monika Krejčí (p.uč. Šenkyříková) 

Krajské kolo soutěže ZUŠ- KAROLINKA  

VII.kategorie Barbora Gajdošová 2.místo (Jurášková) 

Soutěž ZUŠ v sólovém zpěvu, Olomouc-Žerotín 

I. kategorie A. Veronika Pospíšilová 1.místo (Jurášková) 
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I.kategorie B. Berenika Doleželová čestné uznání (Jurášková) 

II.kategorie A. Kiara Píšová 2.místo (Jurášková) 

II.kategorie B. Julie Weigelová čestné uznání (Jurášková) 

VI. kategorie A. Barbora Gajdošová 3.místo (Jurášková) 

Soutěžní přehlídka „ Hanácký kohót“ Prostějov 

I.kategorie Veronika Pospíšilová 1. místo (Jurášková) 

II. kategorie Nela Zacharová 2. místo (Jurášková), Anna Jakubčíková 3. místo (Jurášková) 

III. kategorie Sofie Červenková 2. místo (Jurášková), Karolína Gogelová 2. místo (Jurášková) 

 

„Pro Bohemia“ Ostrava 

0.kategorie Veronika Pospíšilová 3. místo (Jurášková) 

1.kategorie Kiara Píšová 3.místo (Jurášková) 

TYMY- DĚTSKÁ PORTA Holešov 

I.kategorie Veronika Pospíšilová 1.místo, Berenika Doleželová 2. místo, Jan Petr Bednárek 3. místo, 
Diana Katrňáková 3. místo (vše p.uč. Jurášková) 

II.kategorie Julie Weigelová  1.místo, Kiara Píšová 2.místo, Eliška Barotová 3.místo, Eliška Vašíčková 
3.místo (vše p.uč. Jurášková) 

III. kategorie Veronika Rožnovská 2.místo (Jurášková) 

 

 
TANEČNÍ SOUTĚŽ „Naruby“ – BRNO   
 
Kategorie klasická taneční technika sóla 
Eliška Barotová 3.místo, Tereza Zicháčková 11.místo, Izabela Dohnalová 11.místo, Karolína 
Nevřalová 9.místo, Viktorie Urcová 9.místo, Ludmila Dědicová 8.místo, Monika Balajková 8.místo 
(vše p.uč. Lochmanová) 
 
Tanec.Tanec. Krajská postupová přehlídka scénického tance 
 
 Cena poroty tanečníkům souboru ZUŠ Holešov 
 
 Taneční soutěž Naruby Brno 
 
Eliška Barotová 3.místo (p.uč. Lochmanová) 
 
DUO – Monika Balajková,  Ludmila Dědičová  
 

 Výtvarná soutěž "Putování dějinami s Cyrilem a Metodějem" 
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 Adriana Dorotíková 1.místo(p.uč.  Jakóbková) 

Laura Kovaříková 1.místo (p.uč. Zelenková) 

Libuše Odstrčilíková  1. místo (p.uč. Jakóbková), 

Júlie Sklenářová  2. místo(p.uč. Jakóbková) 

Vendula Gregorová  2.místo(p.uč. Jakóbek) 

Veronika Zycháčková 3.místo (p.uč. Jakóbek) 
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Část V. 
 

PREZENTACE ŽÁKŮ A UČITELŮ NA VEŘEJNOSTI, SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI 
SUBJEKTY 

 
Přehled nejdůležitějších akcí školy ve školním roce 2017/2018 
 
 
10. říjen    Vystoupení žáku v domě pro seniory  
 
17. říjen  I. žákovská besídka (sál školy) 
 
15. listopad      Žákovská besídka (sál školy) 
 
4.listopad       Ukončení zámecké sezony, vystoupení TO 
 
4.listopad      Krajské kole pěvěcké soutěže, Tymy 
 
18. listopad  Adventní inspirace, vystoupení TO Chvalčov 
 
27. listopad   Žákovská besídka 
 
29. listopad Pěvecká soutěž Zuš Žerotín 
 
2. prosinec     Mezinárodní soutěž v klasickém a moderním tanci Naruby Brno 
 
2. prosinec     Vánoční trhy, Holešov 
 
2. prosinec     Rozsvícení vánočního stromu, Količín 
 
7. prosinec     Adventní koncert učitelů 
 
8. prosinec     Charitativní koncert pro Michalku 
 
14. prosinec Vanoční besídka 
 
15. prosinec     Putování za hvězdou 
  
15. prosinec  Vánoční koncert v Žeranovicích 
 
10.leden         Tříkrálový koncert žáků (kostel Nanebevzetí Panny Marie Holešov) 
 
 
23.leden        Varhanní koncert 
  
4.únor             Účinkování žáků a pedagogů školy na plese Castella Holešov (velký sál zámku 
                        Holešov) 
6.únor             Žákovská besídka (sál školy) 
 
29.únor           Lidice 2018. Mezinárodní přehlídka prací žáků VO 
 
28.únor           Žákovská besídka (sál školy) 
 
 
23.březen Koncert Ladislavy Jančové, zámek 
 
10. duben Hudební besedy pro mateřské školy       
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15. duben Představení Červená karkulka, pěvecké oddělení 
 
16. duben       Žákovská besídka 
 
21.a 22.duben  Hudební výchovné koncerty pro žáky MŠ z Holešova a okolí  (sál ZUŠ) 
22.a 23.duben  Taneční dílny  (Kult.dům v Prusinovicích) 
 
24.-26. duben   Průzkum talentů na MŠ a v 1.tř. ZŠ v Holešově  a okolí 
 
26. duben         Žákovská beídka (sál školy) 
 
27.duben          Žákovská besídka p.uč. Pastyříkové,Bakaly a Pumprly (sál školy) 
 
30.duben          Mezinárodní taneční  soutěž Na špičkách Brno 
 
2.květen            Koncert maminkám v kult.domě v Prusinovicích 
 
18.květen          Žákovská besídka (sál školy) 
 
19.květen          Instalace výstavy VO – závěrečná a absolventská (zámek Holešov) 
 
20.5.-8.6.          Výstava prací žáků VO na zámku v rámci projektu „ ZUŠ Open Magdaleny Kožené“ 
21.květen         Vítání občánků (OA Holešov Žopy) 
 
25.květen         Výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ  (zámek Holešov) 
 
25.květen         Závěrečný koncert žáků pro veřejnost (velký sál zámku) 
 
27.květen         Kácení mája - kult.vystoupení žáků na náměstí  Dr.E.Beneše 
 
30.květen         Absolventský koncert (sala terrena zámku Holešov) 
  
2.červen           Taneční vystoupení žáků (kino Svět) 
 
16.červen         Závěrečný koncert na pobočce v Žeranovicích (zámeček) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                                        
 
 
 

Část VI. 
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ZÁVĚR 
 

 
Ve školním roce 2017/2018 se v rámci vybavenosti školy investovalo nákupem kancelářského 

nábytku do dvou tříd, dále nákupem elektrické kytary, příčné flétny, altové flétny, xylofonu, 
bezdrátových mikrofonů, baletizoru a sady osvětlení do tanečního oboru, fotoaparátem a kotoučové 
řezačky a sádrových modelů do výtvarného oboru. Škola pro potřebu elektronické klasifikace pořídila 
10 notebooků a investovala do posílení wifi v rámci celé budovy.  

Ve školním roce 2018/2019 bude škola pracovat zejména na zkvalitnění pedagogické práce a 
jejich výsledcích. Je také nezbytné, abychom se jako škola otevřeli kulturně–společenskému prostoru 
města a regionu, což nám bylo v minulých letech představiteli města, kulturními institucemi a širokou 
veřejností právem vytýkáno. Škola bude iniciovat nové koncertní cykly žáků a pedagogů.  

K 70 výročí založení školy škola připravuje cyklus oslav zahrnující přednášky, koncerty, 
představení a výstavy. Ve školním roce 2018/2019 budeme také iniciovat otevření literárně 
dramatického oboru.  

Ve školním roce 2018/2019 budeme investovat do technického stavu budovy (výměna 
plynových kotlů, instalace klimatizace do prostoru půdní vestavby). Nezbytné investice budou 
směřovat také do vybavenosti nástrojových tříd (trubky, vybavení třídy elektrických kytar, třída bicích 
nástrojů) a také do průběžné údržby (vymalování, výměna koberců, nákup nových vysavačů a další). 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy: 25. září  2018 
 
 
 
 
 
Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD. 
Ředitel  školy   


