
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ŠKOLY 

školní rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Při zpracování výroční zprávy bylo přihlíženo k ochraně osobních údajů dle platného zákona. 
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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 

  

IČ 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: Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD. 

 

Statutární zástupce ředitel:    Mgr. Danuše Pospíšilová 

 

Kontakt na školu:    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:      1. 9. 2020  

Zápis do školského rejstříku:  17. 2. 2006 

 

Celková kapacita školy  760 žáků 

mailto:kancelar@zusholesov.cz
http://zusholesov.cz/
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  Základní údaje za školní rok 2019/2020:  

Žáků celkem 750 

 

Z toho dospělých žáků 

 

0 

 

Dospělých absolventů 

 

0 

 

 

  Výše vybíraného příspěvku (úplaty za vzdělávání) za měsíc  

  (§11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.) ve školním roce 2019/2020: 

Obory Školné v (Kč) / měsíc 

Hudební 100,- ; 190,- ; 260,-;  300,-  

Taneční 120,-;  180,- 

Výtvarný 200,- 

 

Literárně – dramatický 

 

120,-;  200,-  

 

 

Charakteristika školy  

ZUŠ v Holešově poskytuje základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, tanečním  

a literárně – dramatickém 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.   

Studium je rozděleno na přípravné, základní (I. a II. stupeň) a studium pro dospělé. 
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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 a v literárně – dramatickém 

oboru poskytuje škola vzdělání v oblasti literárně-dramatické tvorby a inscenační tvorby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Část  II. 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  
 

         Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2019- 2020  ke dni 30.6.2020: 

Počet pracovníků celkem :  Z toho pedagogických : 

Interní: Externí: Interní: Externí: 

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

33 27,36 
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1,27 29 23,04 6 1,07 

 

 

         Do celkového počtu zaměstnanců nejsou započteny 3 učitelky na MD a 1 pedagog  

         dlouhodobě    nemocný ( přepočteno 3,38  úvazku).   

 

         Věková struktura všech pedagogických pracovníků( bez  MD) k datu 30.6.2020: 

                           Věkové  rozmezí : 

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

 

Počet 

Pracovníků :  

Fyzicky: 10 7 6 7 5 

Přepočteno: 5,00 5,48 4,24 5,61 3,78 

   

 

        Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce  2019 – 2020:  

Pořadové 

číslo: 

Úvazek: Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka 

Praxe: 

11 plný ředitel 

trubka 

Vysokoškolské  

Konzervatoř (trubka) 

8 

20 plný učitelka 

kytara 

Vysokoškolské   

Konzervatoř (kytara) 

34 
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01 část. učitel 

bicí nástroje 

 Konzervatoř  

(bicí nástroje) 

17 

02 plný učitelka 

kytara 

 Konzervatoř – maturita 

(kytara) 

35 

03 část. učitel 

keyboard, HN 

Bakalářské  

(spec.pedag.) 

19 

04 část. učitelka 

klavír, korepetice HO 

Konzervatoř 6. roč. 

(klavír) 

0 

05 plný učitel 

kytara 

Konzervatoř 

(kytara) 

4 

06 část. učitelka 

klavír, korepetice HO 

Konzervatoř 6. roč. 

(klavír) 

1 

07 část. učitelka 

(literárně-dram.obor) 

Vysokoškolské  

(dramatická výchova) 

13 

08 plný učitel 

výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag. minimum 37 

09 plný učitelka 

výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag.minimum 36 

10 část. učitelka 

klavír,korepetice TO, HO 

Vysokoškolské  

(klavír) 

18 

12 plný učitelka 

zpěv. komorní zpěv 

Bakalářské 

Konzervatoř (zpěv) 

23 

13 část. učitelka 

kytara 

Vysokoškolské 

Konzervatoř (kytara) 

19 

14 plný učitelka 

housle, HN,PHV 

Vysokoškolské 

Konzervatoř (viola) 

11 

15 část. učitel 

housle, zobc. flétna, 

trubka 

Konzervatoř (housle) 51 

16 plný učitelka 

taneční výchova 

Nekvalifikovaná, studující 

(středoškol. vzděl.) 

18 
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17 částeč. učitel 

keyboard 

Bakalářské 

Konzervatoř (hoboj) 

10 

18 částeč. učitelka 

akordeon, bicí 

Konzervatoř  

(akordeon, bicí) 

6 

19 plný učitelka 

příč.flétna, ZF, HN 

Konzervatoř  

(příčná flétna) 

12 

21 plný učitel 

klarinet, ZF, saxofon 

Konzervatoř  

(klarinet) 

35 

22 plný učitel 

klavír, korepetice TO 

Konzervatoř 

(klavír) 

15 

23 část. učitelka 

výtvarná výchova 

Vysokoškolské 

(výtvarná výchova) 

0 

24 plný učitelka 

flétna 

Konzervatoř  

(flétna) 

42 

25 plný učitel 

klavír 

Konzervatoř 

(varhany, klavír) 

34 

26 část. učitel 

lesní  roh, ZF, keyboard  

Konzervatoř 

(lesní roh) 

41 

27 část. učitel 

kontrabas 

Bakalářské 

(kontrabas) 

1 

28 část. učitelka 

violoncello,HN 

Vysokoškolské 

(violoncello) 

6 

29 část. učitel 

keyboard 

Vysokoškolské ( PHV, HN)  

Konzervatoř – akordeon 

50 

30 plný učitel 

klavír, keyboard 

Konzervatoř 

(klavír) 

54 
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         Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2019/2020:  

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  99 

Aprobovanost výuky  98 

 

 

         Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 k datu 30. 6. 2020 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní 

pracovníci 

4 3,25 

Externí 

pracovníci 

1 0,2 

  

 

         Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019 / 2020:  

Ostatní 

pracovníci 

- poř.číslo 

 

Pracovní zařazení, funkce 

 

Úvazek 

 

Stupeň vzdělání, obor 

 

1 

 

účetní, hospodářka 

 

plný 

 

Středoškolské odborné 

 

2 

 

údržbář 

 

částečný 

 

SOU 

 

3 

 

uklizečka 

 

částečný 

 

SOU 

 

4 

 

uklizečka 

 

částečný 

 

SOU 

 

5 

 

Koordinátorka projektu Šablony 

 

částečný 

 

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

Název semináře Počet zúčastněných pedagogů 

NIDV Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 

NIDV Managment pro vedoucí zaměstnance 1 

NIDV Dílna tvořivého přístupu v HN  2 

Konzervatoř Olomouc – klavír 1 

Konzervatoř Ostrava – příčná flétna 2 

NIDV metody a forma, violoncello 1 

Konzervatoř Brno – klavírní soboty 1 

 

 

  Vzdělávání  ostatních pracovníků: 

název semináře počet účastníků 

Seminář – GDPR/Zlín 1x 1 

 

 

Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků: 

DVPP 19 940,00 

Cestovní náhrady 9 609,00 

Jazykové vzdělávání (projekt Šablony II) 67 260,00 

 

 

Finanční náklady na vzdělávání ostatních pracovníků: 

Náklady za semináře 3 890,00 

Cestovní náhrady          502,00 
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Část  III. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  ŠKOLY (osnovy) 

 

Obory vyučované ve školním roce 2018/2019: 

 

 

Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě:  

obor hudební 

výtvarný obor 

taneční obor 

literárně – dramatický obor 

 

Přehled učebních plánů:   

výuka probíhá podle ŠVP (Školní vzdělávací program Základní umělecké školy F. X. Richtera 

Holešov „Brána k umění“), který je vydán v souladu s RVP pro základní umělecké vzdělávání. 

 

Hudební obor – výuka dle ŠVP 

 

Přehled studijních zaměření: 

hra na klavír, varhany, keyboard, akordeon, kytaru, housle, violu, violoncello, zobcovou,  

altovou a příčnou flétnu,  klarinet, saxofon, lesní roh trubku, tenor (baskřídlovku), tubu,   

basovou a elektrickou kytaru, bicí nástroje  a zpěv 

 

 

Obor hudební taneční výtvarný 
literárně – 

dramatický 

Počet žáků 412 74 243 21 

Počet hodin týdně 362 21 60 5 

Počet žáků s rozšířeným vyuč. 3 0 0 0 
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Vyučované soubory: 

smyčcový,  pěvecký,  kytarový, akordeonový, taneční,  bicích nástrojů, ZUŠ band, Saxofonový 

band 

 

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 a taneční a pohybová výchova – (přípravná hudebně – pohybová 

výchova, taneční průprava, základy klasického, lidového a moderního tance, taneční praxe) 

 

Literárně dramatický obor – výuka dle ŠVP 

 

Studijní zaměření:  

dramatická příprava, literárně-dramatické tvorba a inscenační tvorba 
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Část IV. 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1. Údaje o zařazování dětí a žáků 

 Nově přijati žáci pro školní rok 2019/2020:  

Obory: Hudební Výtvarný Taneční Literárně –  

dramatický 

Celkem 

Počty žáků přijatých: 98 41 6 19 164 

 

 

2. Výsledky výchovy a vzdělávání 
  Absolventi školy ve školním roce 2019/2020 v jednotlivých oborech: 

Obory: Hudební Výtvarný Taneční Literárně –

dramatický 

Počty absolventů: 20 15 2 0 

 

  Žáci přijati ke studiu na střední a vysoké školy (přijímací řízení 2020): 

Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola 

výtvarného 

směru 

VŠ uměleckého 

směru 

Jiné navazující  

na ZUŠx 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 

2 1 3 3 2 2 0 0 0 0 

 

  Konzervatoř Jana Deyla, Praha 

  UMPRUM  Uherské Hradiště, SUŠ Ostrava 

  SŠ Designu a módy, Prostějov 
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  Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020: 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

648 7 0 

 

 

3. Výsledky žáků na soutěžích a soutěžních přehlídkách 

školní rok 2019/2020 

 

Mezinárodní pěvecká písňová soutěž Bohuslava Martinů    

18. - 20. 10. 2019, Praha 

2. místo   

Barbora Gajdošová 

 

10. ročník oblastního kola soutěže Dětská porta a Melodie  

2. 11. 2019, TyMy Holešov 

 

Dětská porta 

1. místo s postupem do republikového finále 

Ladislav Pešák (zpěv+kytara) 

Eliška Loučková (zpěv, housle) 

Magdalena Nohýlová (kytara) 

Julie Weigelová (zpěv)  

Ladislav Pešák (kytara ) 

 

Melodie – pěvecká soutěž populárních písní 

1. místo s postupem do republikového finále 

Tereza Pospíšilová  

Sofie Červenková 
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2. místo 

Karolína Gogelová + Ladislav Pešák (kytara) 

3. místo 

Nela Zacharová  

Klára Podolová 

 

Melodie – hra na hudební nástroj 

1. místo s postupem do republikového finále 

Kryštof Vaněk (zobcová flétna + saxofon) 

Barbora Vaňková (zobcová flétna) 

 

Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 

28. - 30.11. 2019 

1. místo  

Barbora Gajdošová 

Anna Jakubíčková 

2. místo    

Tereza Mirynská 

čestné uznání   

Adéla Jakubíčková 

 

Okresní soutěž ve hře na smyčcové nástroje 

25. 2. 2020, Kroměříž 

1. místo s postupem 

Vojtěch Darmovzal (kontrabas) 

1. místo  

Amálie Jurášková (violoncello) 

2. místo  

Anna Marie Crháková (violoncello) 

3. místo  

Anna Trhlíková (housle) 
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Aneta Brázdilová (housle) 

Klára Novotníčková (violoncello) 

 

Okresní soutěž ve hře na kytaru 

26. 2. 2020, Kroměříž 

1.místo s postupem  

Jiří Konečný 

Štěpánka Špirková 

Izabela Dvorníková 

Nikola Dvorníková 

Kytarové duo (Dvorníková I.+ N.) 

Kytarové trio – (T. Doleželová, Š. Špirková, N. Mlčáková) 

1.místo   

Kristýna Čmolíková 

Stanislav Špirka 

2.místo  

Terezie Doleželová 

Jindřich Polák 

3.místo 

Natálie Tobolíková 

Petr Dědič 

Karolína Novotná 

Matěj Tomeček 

Adéla Matyášová 

 

Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“ 

Správa Národního parku Podyjí Znojmo (zasláno 3251 prací) 

 

1. místo   

Adam Zachara  

čestné uznání   

Amálie Jurášková 
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Libuše Odstrčilíková 

Nikol Odstrčilíková 

Radim Sklenář 

 

Mezinárodní dětská výstava Lidice 

 

Medaile Lidická růže   

Eliška Kučerová 

 

Medaile škole za kolekci kombinovaných technik 

čestné uznání  

Nikol Halašková 

Kristýna Chytilová 

Eliška Logajová 

David Macháček 

Daniela Nedbalová 

 

4. Prezentace žáků a učitelů na veřejnosti, veřejné akce  
roku 2019/2020 
 

11. září  – Varhanní koncert Kristýny Novotné – sala terrena 

1. října  – Žákovský koncert – sál ZUŠ 

15. října – Stará hudba na ZUŠce – kostel sv. Anny 

23. října  – Žákovský koncert – sál ZUŠ 

7. listopadu  – Vystoupení žáků na Výroční schůzi vlastivědného kroužku – sala terrena 

10. listopadu – Vítání občánků Žeranovice 

14. listopadu  – Žákovský koncert - sál ZUŠ 

15. listopadu  – Vystoupení žáků v rámci oslav 120. let založení gymnázia Holešov 

27. listopadu  – Žákovský koncert – sál ZUŠ 

30. listopadu  – Vystoupení na Vánočních trzích 

30. listopadu  – Rozsvěcení vánočního stromu v Němčicích 
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3. prosince  – Adventní koncert učitelů 

6. prosince  – Koncert žáků Ladislavy Jančové - Cukrárna Amadeus Kroměříž 

7. prosince – Mikulášská v Bílavsku a Bořenovicích 

9. prosince  – Adventní koncert žáků, sál ZUŠ 

13. prosince  – Vánoční koncert – pobočka Žeranovice 

13. prosince  – Vánoční koncert žáků p.uč.Pastyříkové 

15. prosince  – Adventní neděle na náměstí 

15. prosince  – Adventní koncert žáků – pobočka Prusinovice 

17. prosince  – Vystoupení v Domově pro seniory Kostelec 

19. prosince  – Adventní koncert žáků, zámek 

20. prosince  – Touch of Dance – vystoupení tanečního oddělení, kino Svět 

22. prosince  – Adventní neděle na náměstí 

16. ledna  – Žákovský koncert, sál ZUŠ 

22. ledna  – Koncert učitelů, zámek 

29. ledna  – Žákovský koncert, sál ZUŠ 

18. ledna – Žákovský koncert, sál ZUŠ 

19. února – Koncert smyčcového oddělení 

24. února  – Žákovský kytarový koncert 

6. května – Balkónový concert 

14. května  – Zahájení výstavy sv. Jan Sarkander, žáků VO školy 

16. června – Malí pěvci, koncert pěvecké třídy K. Juráškové 

19. června  – Vystoupení žáků LDO a pěveckého sboru 

19. června  – Absolventský koncert, arkády zámku 

23. června  – Absolventský koncert, sala terrena 

22. června  – Koncert žáků Kristýny Novotné 

25. června  – Letní koncert ZUŠ Bandu a školních kapel 

7. - 16.srpna  –  Účast žáků na Letní škole barokní hudby  
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5. Umělecko – vzdělávácí projekty šk. roku 2019/2020 
 

Kurzy Animace pro žáky výtvarného oboru pod vedením MgA. Miroslavy Bittnerové ve dnech 

16. - 17. 6. 2020. 

 

Kurzy hry na zobcovou flétnu a souborovou hru pro žáky a pedagogy hudebního oboru  

pod vedením MgA. Terezy Vondrákové, ve dnech 5. 11. 2019, 6. 11. 2019, 15. 11. 2019,  

22. 11. 2019, 8. 1. 2020, 10. 1. 2020. 

 

Kurzy hry na klavír pro žáky a pedagogy klavírního oddělení pod vedením Mgr. art. Jiřího 

Kadavého ve dnech 8. 1. 2020 a 17. 6. 2020. 

 

Letní škola barokní hudby – stipendijní program pro žáky ZUŠ Holešov 

Společným projektem ZUŠ F. X. Richtera Holešov a Letní školou barokní hudby Holešov  

(Czech ensemble baroque & Roman Válek) byla ve dnech 7. - 16. 8. 2020 Dětská třída Letní 

školy. Cílem tohoto projektu je podpořit vzdělávání žáků v profilaci školy a zaměření  

na interpretaci tzv. staré hudby. Projekt je určen talentovaným žákům se zájmem  

a předpoklady pro interpretaci staré hudby, kteří byly vybíráni do stipendijního programu školy. 

Třídu vedla Veronika Svačinová ve spolupráci s Kateřinou Juráškovou (ZUŠ Holešov).  
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Část V. 

ÚDAJE O KONTROLÁCH 
 

1. ČŠI – inspekční činnost ve dnech 19. 11. 2019 - 21. 11. 2019 

 

Závěry: 

Silné stránky:  

reálný koncepční záměr, aktivní spolupráce s partnery, promyšlené a cílené vedení školy,  

dlouhodobě kvalitní výsledky ve výtvarném oboru školy 

 

Slabé stránky: 

nezabezpečený vstup do školy, absence samostatné učebny literárně – dramatického oboru, 

další vzdělávání pro některé pedagogy 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti: 

úprava podlahové krytiny v tanečním sále, pokračovat v započaté revizi ŠVP, zajistit vhodnou 

učebnu pro LDO, vést žáky HO a LDO k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení 

 

Kontrolní zjištění: 

Pedagogický pracovník s osobním číslem 150163 nesplňoval předpoklady odborné kvalifikace 

pro výkon přímé pedagogické činnosti. 

 

Přijatá opatření:  

Pedagogický pracovník po opětovné výzvě k doložení dokladů o dosaženém vzdělání  

pro splnění kvalifikace podal žádost o rozvázání pracovního poměru. Místo bylo obsazeno  

kvalifikovaným pedagogem. 

 

Kontrolou bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení budovy proti  vniknutí cizích osob v době 

výuky. 
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Přijatá opatření:  

Komplikovaný areál školy přiléhající k dalším městským budovám byl zabezpečen a zreduko-

ván pouze na jeden vchod do budovy školy, organizace využívající společné venkovní prostory 

byly vyzvány k důslednému zamykání venkovních branek a hlavní vchod budovy školy  

byl zabezpečen novými dveřmi při vstupu do přízemí školy, osazeny elektronickým zámkem 

s kódovým systémem pro vstup.   

 

2. VZP ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění  a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného za období 1. 11. 2016 – 31. 5. 2020, kontrola provedena  

dne 20. 7. 2020. 

Závěr:  

Ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

3. ČSSZ (OSSZ Kroměříž) – kontrola plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v důchodo-

vém pojištění a při odvodu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní  

politiku zaměstnanosti. 

Závěr:  

Ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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Část VI. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 

 

Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši 10 560 355,00 a  objem 

ostatních osobních nákladů ve výši Kč 506 000,00. Závazné objemy mzdových prostředků 

zřizovatele a SR byly dodrženy a vyčerpány.  

Dále bylo použito finančních prostředků na OON (dohoda o práci) v částce Kč 45 000,00  

na koordinátora projektu Šablony ZUŠ, hrazených z Projektu OP VVV – PO3 schváleným MŠMT  

(z  ESF, UZ 33063).  

 

Organizace za rok 2019 vykazuje zlepšený hospodářský výsledek  v částce Kč 3 914,66,  

a to z důvodu nedočerpání všech svých vlastních výnosů. Tato částka byla zařazena  

do rezervního fondu pro použití v dalších letech. 

 

Celkový objem mzdových prostředků na platy činil v roce 2019 Kč 11 136 355,00, což je 100% 

plnění.  

 

Škola zaměstnává k 31. 12. 2019 celkem 39 zaměstnanců. Z toho je 32 interních (pracovní 

smlouva) a 7 externích (dohoda o práci). Přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 činí 

celkem 26,1224. Limitovaný stav zaměstnanců dle rozpočtu je 26,12. 

 

V průběhu roku 2019 zemřel 1 zaměstnanec v trvalém pracovním poměru. Bylo nutné tohoto 

pracovníka nahradit zaměstnanci na dohodu. Od 1. 9. 2019 byli přijati na smlouvu 2 noví 

pedagogové na zkrácený úvazek a 4 noví zaměstnanci na dohodu o práci (včetně 1 zaměstnan- 

nankyně na dohodu z Projektu Šablony ZUŠ). 

V roce 2019 odešla na mateřskou dovolenou 1 učitelka a za ni byla přijata nová 

zaměstnankyně. 

 

Průměrná mzda činí za rok 2019 částku Kč 33 689,00 na zaměstnance, což je o  Kč  3 014,00 

více než v minulém roce. 
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Procento nemocnosti za rok 2019 činí 12,28 % (vyjádřeno: počet dnů nemoci za rok děleno 

počtem odpracovaných dnů krát 100).  

 

Neinvestiční náklady na žáka  

 

Celkové náklady organizace v přepočtu na žáka za hlavní činnost  činí v roce 2019:  

přímé náklady činí Kč 20 626,85, z toho pokryto dotací Kč 20 427,29  

provozní náklady činí Kč 2 242,35, z toho pokryto dotací Kč 242,80  

 

Celkové přímé náklady činí Kč 18 119,23,  z toho pokryto dotací Kč 17 556,23. 

Celkové provozní náklady činí Kč 1 686,05,  z toho pokryto dotací Kč 68,46. 

 

Oproti roku 2018: 

celkové přímé náklady na 1 žáka vykazují nárůst  o Kč 2 507,62   

celkové provozní náklady na 1 žáka vykazují nárůst  o  Kč 556,30 

 

Nárůst přímých nákladů vznik vyššími náklady hlavně na mzdy oproti roku 2018. 

 

Investice  a údržba ve školním roce  2019/2020:  

Celkem ve školním roce 2019/2020 byl zakoupen DDHM v celkové částce Kč 562 102,00.             

Z celkové částky bylo použito finančních prostředků ve výši Kč 277 472,00 z projektu Šablony II  

a Kč 93 234,00 z úspory dotace MŠMT na přímé ONIV.  

 

Pro hudební obor: 3 x digitální pianino, 5 x kontrabas, 1 x violoncello, 1x lesní roh, 3x saxofon, 

2x příčná flétna, 2 x tenorová flétna, 1x trubka, 1x mistr.kytara, smyčce, pouzdra, povlaky, 

sax.hubičky, mixážní pult včetně reprotechniky a mikrofonů 

IT technika:  3 x notebook, 1x tiskárna, 2x přenosný reproduktor, 1x počítačová sestava 

Pro výtvarný obor: 2x fotoaparát, 1x kotoučová řezačka 

Pro literárně – dramatický obor: set osvětlovací techniky 

Pro taneční obor: osvětlovací technika, mlhovač, bublinkovač pro taneční vystoupení 

Ostatní: nový nábytek pro 6 učeben (komody, židle, regály, kanc.stoly, skříně…) 
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Do údržby se ve školním roce 2019/2020 investovalo celkem Kč 303 180,00 (výměna oken  

ve dvorním objektu, malování, výměna podlah ve třech učebnách, výměna dveří, montáž 

přepěťové ochrany, doplnění bezpečnostních zámků, pokládka koberců, výměna 

elektroinstalace v  učebnách, rekonstrukce tříd: souborová zkušebna a orchestrální učebna  

a dále drobné údržby tříd).  

 

V rámci oprav a údržby majetku bylo provedeno ladění klavírů, drobné opravy basy, saxofonů, 

křídlovky, houslí, fléten, akordeonů a violoncella, generální opravy 1 klavíru, 2 saxofonů  

a 1 akordeonu, za celkovou částku Kč 119 944,00. 

Během letních prázdnin byla provedena naplánovaná akce investičního záměru – výměna kotlů 

za celkovou částku Kč 1 161 997,00, hrazena z provozního příspěvku zřizovatele. 
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Od září školního roku 2019/2020 využívá škola nové vizuální identity (logo školy, webové 

stránky, dokumenty, plakáty, PR předměty). Vizualizaci škola obržela jako sponzorský dar  

od absloventa výtvarného oboru designéra a grafika Jiřího Adámka. 
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ZÁVĚR 
 

Školní rok 2019/2020 byl rokem, který s odstupem času viděno prověřil schopnosti a úroveň 

organizačního fungování, komunikačních struktur, vybavení školy, ale především schopnost 

všech zaměstnanců zvládat mimořádné situace a dokonce v nich nacházet prostor  

pro uměleckou realizaci a invenci.  Při uzavření škol v souvislosti s pandemií Covid-19,  

včetně základních uměleckých, pedagogové školy okamžitě přešli na distanční výuku a díky 

současnému IT vybavení mohla výuka probíhat přes všechna svá omezení na velmi dobré 

úrovni.  Pedagogové hudebního oboru se svými žáky ve spolupráci s Městem Holešov připravili 

mimo jiné v čase zákazu společenských akcí skvělou formu veřejných vystoupení, zároveň  

splňující veškerá hygienická pravidla, a to  balkonové koncerty, které umožnily tolik důležitý 

atribut uměleckého vzdělávání – veřejné vystoupení.  

Za velmi dobrý rok jej můžeme považovat také z hlediska úspěchů žáků v uměleckých soutě-

žích, zvláště vynikající výsledky některých žáků hudebního a výtvarného oboru na soutěžích 

s mezinárodním zastoupením, a stejně tak úspěšný, na základě přehledu úspěšně přijatých 

žáků na umělecké střední školy. Z veřejných úspěšných akcí školy je třeba zmínit výstavu žáků 

výtvarného oboru na téma sv. Jan Sarkander, což bylo kulturně – společenské téma celého 

města, kdy vznikla celá řada vynikajících děl, které stály za zmínku v kulturní relaci České  

televize (22. 3. 2020). Novou umělecko – vzdělávací spolupráci zahájila škola s Letní školou 

barokní hudby Holešov při přípravě o realizaci Dětské třídy, do které byli žáci školy vybíráni 

přes stipendijní program školy. Díky dotačnímu programu Šablony II. pro ZUŠ, může škola  

organizovat skvělé vzdělávací projekty s vynikajícími pedagogy a výkonnými umělci, určené 

pro žáky a učitele. 

Výrazně se škola v tomto školním roce posunula v oblasti materiálního vybavení, především 

do učebních pomůcek, ale také do oprav svěřeného majetku. Tento trend by měl v souladu 

s dlouhodobou koncepcí a s finančními možnostmi pokračovat. 

Změny zaznamenala také oblast personálního obsazení, kdy přišlo několik nových učitelů  

do nově otevřených oborů (Literárně – dramatický obor) a nástrojových zaměření (hra na var-

hany, hra na kontrabas). 
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Přes všechna omezení ZUŠ F. X. Richtera zaznamenala velmi úspěšný rok zvýrazňující její  

opodstatněnou roli ve vzdělávací spektru školství ČR  a v kulturním a společenském životě 

města a regionu. 

 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 7. 10. 2020 

Datum projednání na pedagogické radě: 8. 10. 2020 

 

Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.  

     Ředitel  školy  

 

 

 

 


