
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O 

ČINNOSTI ŠKOLY 

školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla zpracována dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

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



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 191 

                           768 42 Prusinovice, Hlavní  78 

                                           769 01 Žeranovice, Žeranovice 53 

     769 01 Holešov, Pivovarská 1419 

 

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/


Základní údaje za školní rok 2020/2021:  

 

Žáků celkem 725 

Z toho dospělých žáků 1 

Dospělých  

absolventů 

0 

 

Výše vybíraného příspěvku (úplaty za vzdělávání) za měsíc (§11 vyhl. MŠMT č.151/2003 Sb.)  

ve školním roce 2020/2021: 

 

 Školné v jednotlivých oborech (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. 



V hudebním oboru škola poskytuje výuku na téměř všechny hudební nástroje a také nabízí výuku 

přípravné hudební nauky, hudební školičky, 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. 

 

Část  II. 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY  

 

Celkový počet pracovníků školy ve školním roce 2020- 2021  ke dni 30.6.2021 : 

 
Počet pracovníků celkem :  Z toho pedagogických : 

Interní: Externí: Interní: Externí : 

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

32 26,05 

 

12 

 

1,82 28 22,80 10 1,37 

 

 

Do celkového počtu zaměstnanců nejsou započteny 4 učitelky na MD . 

 

Věková struktura všech pedagogických pracovníků( včetně externích, bez  MD) k datu 

30.6.2021: 

 

                           Věkové  rozmezí : 

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

 

Počet 

Pracovníků :  

Fyzicky: 14 7 4 8 5 

Přepočteno: 5,23 5,79 3,10 6,61 3,44 

   

       
  



Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce  2020 – 2021:  
 

pořadové 

číslo 

úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka 

Praxe: 

11 plný ředitel 

trubka 

vysokoškolské  

Konzervatoř – trubka 

9 

20 plný učitelka 

kytara 

Vysokoškolské a  

Konzervatoř (kytara) 

35 

01 částeč. učitel 

bicí nástroje 

 Konzervatoř  

(bicí nástroje) 

18 

02 plný učitelka 

kytara 

 Konzervatoř – maturita 

(kytara) 

36 

03 Část. učitel 

keyboard, HN 

Bakalářské (spec.pedag.) 20 

04 Plný učitel 

kytara 

Konzervatoř 

(kytara) 

5 

05 Část. učitelka 

klavír, korepetice HO 

Konzervatoř 6.roč. 

(klavír) 

1 

06 Část. Učitelka 

(literárně-dram.obor) 

Vysokoškolské  

(dramatická výchova) 

14 

07 Část. učitelka 

saxofon 

Konzervatoř 5.roč. 

(klavír) 

2 

08 Část. Učitel 

Výtvarná výchova 

Bakalářské 

(výtvarná výchova) 

0 

09 plný učitel 

výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag.minimum 38 

10 plný učitelka 

výtvarná výchova 

SUPŠ, pedag.minimum 37 

12 plný učitelka 

zpěv. komorní zpěv 

Bakalářské 

Konzervatoř (zpěv) 

24 

13 časteč. Učitelka Vysokoškolské 20 



kytara Konzervatoř-kytara 

14 plný učitelka 

housle, HN,PHV 

Vysokoškolské,Konzervat

oř (viola) 

12 

15 Částeč. učitel 

housle, zobc. flétna, 

trubka 

Konzervatoř (housle) 52 

16 Částeč. Učitelka 

Varhany,klavír 

Konzervatoř 5.roč. 0 

17 částeč. učitelka 

akordeon, bicí 

Vysokoškolské,konzerva-

toř (akordeon,bicí) 

7 

18 Plný Učitelka 

Taneční výuka 

Konzervatoř 

Tanec 

16 

19 Plný učitelka 

příč.flétna,ZF, HN 

Konzervatoř (příč.flétna) 13 

21 Částeč. učitel 

klarinet, ZF, saxofon 

Konzervatoř (klarinet) 36 

22 plný učitel 

klavír, korepetice TO 

Konzervatoř(klavír) 17 

23 plný Učitelka 

flétna 

Konzervatoř (flétna) 43 

24 plný učitel 

klavír 

Konzervatoř(varhany, 

klavír) 

35 

25 Část. Učitel 

kontrabas 

Bakalářské 

(kontrabas) 

2 

26 Část. učitel 

keyboard 

vysokoškolské ( PHV, HN)  

Konzervatoř (akordeon) 

51 

27 Část. učitel 

klavír, keyboard 

Konzervatoř(klavír) 55 

28 Část. Učitelka 

Violoncello 

Vysokoškolské 

(violoncello) 

8 



APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 : 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Aprobovanost výuky  100 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021: 

 

 k datu 30.6.2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní 

pracovníci 

          4 3,25 

Externí 

pracovníci 

          1 0,2 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020 / 2021: 

 

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 

 

 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

 

Současné trendy ve výuce tance  3. 10. 2020  1x 

(Janáčkova konzervatoř Ostrava) 

 

Jak učit v základní umělecké škole distančně a přitom smysluplně  1x 

NIDV Zlín     30.11.2020   

 

Smyčcová sobota     5. 12. 2020  1x 

(konzervatoř Brno, on-line) 

 

Komplexní rozvoj školy - Skupin.konzultace 9. 12. 2020  1x 

(SYPO - NPI Zlín) 

 

Celostátní setkání řídících pracovníků ZUŠ 8. -9. 12. 2020  1x 

 

Smyčcová sobota     9. 1. 2021  1x 

(konzervatoř Brno, on-line) 

 

Jak se dobře připravit na vystoupení  23. 1. 2021  1x 

(DVPP Konzervatoř Olomouc - webinář)  

 

Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ  

- Představení platformy Charanga      1. 2. 2021  1x 

(on line) NPI Zlín 

 

MS Teams (on-line)    3. 2. 2021  2x 

 

Základy práce se zvukem v počítači  15. 2. 2021  2x 

(Středisko služeb školám Hodonín, on-line) 

 

https://www.sssbrno.cz/akce/ak04047
https://www.sssbrno.cz/akce/ak04349


Nový přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci kytarové hry 

(DVPP Konzervatoř Olomouc)  20. 3. 2021  3x 

  

Jazykové vzdělávání DVPP   září 2020-červen 2021 14x 

(Enjoy English) 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků 

 

Spisová služba, KÚ Zlín   14. 9. 2020  1x 

 

Účetnictví, KPS Vsetín    17. - 18. 9. 2020 1x 

 

 

 

 

Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

DVPP      16 840, 00 
Cestovní náhrady          724, 00 
Jazykové vzdělávání (projekt Šablony II.) 60 231, 00 

 

Náklady na vzdělávání ostatních pracovníků: 

 

Náklady za školení                            5 980, 00 

Ostatní cestovní náhrady                                 4 798, 00 

 

                                   
 

    

 

 

 

 

                                



Část  III. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  ŠKOLY (OSNOVY) 

 

Obory vyučované ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

Přehled vyučovaných oborů zařazených do sítě :  

obor hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický 

 

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, kontrabas,  zobcovou, a 

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

kytaru, bicí nástroje  a sólový a sborový zpěv 

 

Vyučované soubory : 

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

 

  

Obor hudební taneční výtvarný 
literárně-

dramatický 

Počet žáků 390 70 236 
22 

Počet hodin týdně 495 21 60 5 

Počet žáků s rozšířeným vyuč. 4   0   0 0 



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 

 

Část IV. 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 

Nově přijati žáci pro školní rok 2020/2021:  

Obory : Hudební Výtvarný Taneční Literárně-

dramatický 

Celkem 

Počty žáků přijatých : 96 38 23 6 163 

 

 



2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Absolventi školy ve školním roce 2020/2021 v jednotlivých oborech 

 

Obory : Hudební Výtvarný Taneční Literárně-

dramatický 

Počty absolventů  19 12 1 0 

 

 

Žáci přijati ke studiu na střední a vysoké školy (přijímací řízení 2021) 

 

Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola 

výtvarného směru 

VŠ uměleckého 

směru 

Jiné navazující na 

ZUŠx 

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

0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 

 

Střední škola nábytkářská a obchodní – obor designu a interiéru 

VUT Brno – fakulta architektury 

SŠ filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín 

 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2020/2021 

 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

597 4 0 

 

 

 

 



3. VÝSLEDKY ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH A SOUTĚŽNÍCH PŘEHLÍDKÁCH 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Mezinárodní pěvecká soutěž Aphrodite voice (Kypr)    

2. místo Veronika Pospíšilová (kategorie muzikál-film) 

2. místo Veronika Pospíšilová (kategorie klasický zpěv) 

 

Mezinárodní kytarová soutěž PRAGuitarra clásica 

3. místo Barbora Malošíková 

3. místo Izabela Dvorníková 

Čestné uznání Nikola Dvorníková 

 

Dětská porta 

1. místo s postupem do republikového finále: 

Ladislav Pešák (zpěv+kytara) 

Duo Terezie Doleželová, Alžběta Doleželová (kytary) 

Skupina Grillmeni Julie Weigelová, Jakub Weigel (zpěv), Ladislav Pešák (kytara) 

 

Melodie - pěvecká soutěž populárních písní 

1. místo s postupem do republikového finále: 

Jiří Kaďorek 

Julie Foltýnová 

 

Melodie - hra na hudební nástroj 

1.místo s postupem do republikového finále: 

Štěpánka Špirková (katyra) 

Eliška Kučerová (klavír) 

Daniel Diatka (bicí) 

Jiří Kaďorek (klavír) 

Ladislav Pešák (elektrická kytara) 

 

Soutež ve zpěvu lidových písní Všetulský konipásek Holešov 

1. místo Anna Jakubíčková 

2. místo Jáchym Jurášek, Aleš Jakubíček, Amálie Jurášková, Eva Darebníčková, Veronika Pospíšilová, 

Julie Weigelová 



3. místo Adéla Jakubíčková, Tereza Mirinská 

 

Celostátní kolo soutěže Pionýrský sedmikvítek a Melodie 2021 

3. místo Julie Foltýnová (zpěv), Daniel Diatka (bicí) 

 

Holešovský talent 

Cena poroty Barbora Malošíková (kytara), Anna M. Crháková (violoncello), Evelína Miklíková 

(violoncello) 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž Bohúňova paleta 2020 Dolný Kubín 

Grafika 

Zlaté pásmo Eliška Trhlíková, Tereza Úlehlová, Veronika Spáčilová 

Stříbrné pásmo Nela Sehnalová 

Bronzové pásmo Eliška Kučerová 

 

Malba 

Čestné uznání Tereza Rygalová 

 

On-line výtvarná soutěž základních uměleckých škol 2020 

2. místo Diana Katrňáková 

 

Mezinárodní soutěž ¨Tak to vydím ja¨ Povážská Bystrica 

Zlaté pásmo Alžběta Kučerová, Michaela Nedbalová, Daniel Mikula, Eliška Trhlíková, Adriana 

Dorotíková, Petra Nedbalová, Elišla Chvátalová, Aleš Berka, Nela Sehnalová, Karolína Novotná, Vendula 

Křížková, Vojtěch Navrátil, Veronika Spáčilová 

 

Stříbrné pásmo Marie Matyášková, Alžběta Bílková, Anette Hasilíková, Ela A. Podhajská 

 

Celostátní dětská výtvarná soutěž ¨Příroda kolem nás¨ 

2. místo Ladislav Drábek, Vojtěch Navrátil 

 

On-line soutěž výtvarných oborů ZUŠ ¨Čimtačára 2021¨ 

2. místo Nela Sehnalová, Martin Kovář 

Cena Terapie Beroun Nela Sehnalová 

 



Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 2021 

Medaile Lidická růže Nikol Halašková 

Čestné uznání Jiří Nohýl, Stela Ondráčková, Eliška Ondrašíková, Karolína Vedrová, Barbora Zdráhalová 

 

 

4. PREZENTACE ŽÁKŮ A UČITELŮ NA VEŘEJNOSTI, VEŘEJNÉ AKCE ROKU 2020/2021 

 

5.9.2020  Předávání ocenění osobností města Holešov 

23.9.2020  Žákovský koncert 

2.10.2020  Jazzrockový kocert pro ¨Dobrou mysl¨ 

únor-srpen 2021  Outdoorová výstavy Rabín Šach 

 

 

 

únor-duben 2021  Výstava ¨Výtvarka z plakátu¨ 

30.4.2021  Balkonový concert 

duben-červen 2021  On-line koncerty žáků hudebního oboru (YouTube, Facebook) 

26.5.2021  Vystoupení k výročí J.A. Hankeho 

2.6.2021  Koncert pro Holešov s Big Band+ žáci ZUŠ 

 

 

3.6 - 25.6.2021  Závěrečná výstava žáků VO 

11.6.2021  Zahradní koncert žáků odloučeného pracoviště v Žeranovicích 



13.6.2021  Galavečer Holešovský talent 

14.6.2021  Vystoupení kytarové třídy M. Jurčíkové 

16.6.2021  1. Absolventský koncert 

17.6.2021  Představení LDO Když mlčí rabín 

 

 

 

18.6.2021  Malí pěvci, koncert pěvecké třídy 

21.6.2021  Koncert smyčcového oddělení 

21.6.2021  Expedice Noemova archa 

22.6.2021  Vystoupení žáků odlouč. Pracoviště v ZŠ Žeranovice – Pasování prvňáčků 

22.6.2021  Klavírní a varhanní koncert žáků K. Novotné 

23.6.2021  2. Absolventský koncert 

25.6.2021  Závěrečné vystoupení žáků TO 

28.6.2021  Prázdninový Jazzrockový koncert 

12.7-16.7.2021  Šachův dětský divadelní tabor 

20.7.2021  Vystoupení žáků na zahájení Týdne židovské kultury 

6.-13.8.2021   Letní škola barokní hudby 

 

 

 

 

 



5. Umělecko-vzdělávácí projekty šk.roku 2019/2020 

 

Výběr a účast žačky pěvecké třídy Bc. Kateřiny Juráškové  Anny Jakubíčkové ve Stipendijní akademii 

mentoring uměleckého vzdělávání MenArt, v průběhu školního roku 2020/2021 pod vedením Kateřiny 

Kněžíkové. 

 

 

Kurzy pro žáky a pedagogy smyčcového oddělení se zaměřením na souborovou a komorní hru 

(Šablony II. VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ) pod vedením Mgr. Pavla Nikla, ve dnech 

14.9.2020, 21.9.2020, 31.5.2021 

 

Kurzy pro žáky pěvecké třídy se zaměřením na Fendelkraisovou metodu (Šablony II. VII/9 Zapojení 

odborníka z praxe do výuky v ZUŠ) pod vedením Mgr. Markéty Richterové, ve dne 22.6.2021 

 

Letní škola barokní hudby 2021 – stipendijní program pro žáky ZUŠ Holešov, ve dnech 6.-13.8.2021  

Cílem společného projektu ZUŠ F.X. Richtera Holešov a Letní školou barokní hudby Holešov (Czech 

ensemble baroque & Roman Válek) je podpořit vzdělávání žáků v kontextu profilace 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).  



 

Šachův dětský divadelní tabor 2021, pořádaný ve spolupráci s MKS Holešov a Městem Holešov v 

podobě příměstského tábora, byl určen tvořivým dětem se zájmem o divadlo, hudbu a výtvarné umění. 

V jeho průběhu byla pod pevdením pedagoga Literárně-dramatického oboru holešovské ZUŠ MgA. 

Vladímiry Dvořákové zpracována známá legenda o holešovském rabínu Šachovi a jeho dceři Ester, podle 

knihy Ester, dcera rabína a krále, kterou vydalo Město Holešov při příležitosti 400. výročí narození 

významného učence světového věhlasu rabína Sabbatai ben Meir ha Kohena řečeného Šach. Legenda 

s původním názvem Adoptovaná princezna od Marcuse Lehmana byla znovuobjevena po více než sto 

letech Vratislavem Brázdilem, správcem holešovské synagogy a z angličtiny přeložena Martinem 

Stehlíkem. Více než šedesát stran vyprávění o strastiplném a neuvěřitelném osudu židovské dívky 

zdramatizovala Vladimíra Dvořáková do podoby kramářské písně s hudebním motivem Jaroslava Ježka 

a společně nazkoušela během pěti dnů (12. – 16. 7.) s frekventanty tábora, z nichž většinu tvořili právě 

žáci ZUŠ Holešov. Představení, za účasti zástupců Města Holešov, Zlínského kraje a vzácných hostů (mj. 

vrchní zemský rabín Karol Sidon) včetně všech, kteří se na vydání knihy podíleli, bylo uvedeno 20. 

července 2021 v rámci slavnostního zahájení 21. ročníku Festivalu židovské kultury Ha-Makom na 

nádvoří zámku Holešov a nejen, že se setkalo s nebývalým ohlasem od samotného zemského rabína 

(který poté s velkou chutí navštívil také expozici žáků ZUŠ Holešov Noemova archa ve sklepení kina 

Svět), ale představovalo i osvěžující a zároveň poučný moment v kontextu celého festivalu. 

Cílem divadelního tábora bylo mimo jiné prezentovat literárně-dramatický obor na zdejší škole, který 

v době různých omezení neměl mnoho příležitostí být viděn, zároveň, a to díky podpoře ZUŠ Holešov a 

Města Holešov dát prostor nadaným žákům vyzkoušet si divadelní techniky a formy, které v rámci on-

line výuky nebylo možné realizovat a v neposlední řadě propojit žáky výtvarného, hudebního i literárně-

dramatického oboru ve smysluplném projektu, kde každý našel své uplatnění, stal se přímým 

účastníkem vzniku nekonvenčního dramatického tvaru a dostal možnost rozšířit si znalosti jak 

z umělecké sféry, tak z historie. 

 



 

 

Část V. 

ÚDAJE O KONTROLÁCH 

  

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla v ZUŠ F.X. Richtera Holešov žádná kontrola. 

 

Část VI. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 

Organizaci byl RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši 13 577 578,00 a  objem ostatních 

osobních nákladů ve výši Kč 338 230,00.   Závazné objemy mzdových prostředků ze SR  (UZ 33353) byly 

dodrženy a vyčerpány na 100%. 

Organizace rovněž použila vlastní prostředky na platy ve výši Kč 8 250,00 a to na dohody o práci. 

Dále bylo použito finančních prostředků na OON (dohoda o práci) v částce Kč 108 000,00 na 

koordinátora projektu Šablony ZUŠ, hrazených z Projektu OP VVV-PO3 schváleným MŠMT  (z  ESF, UZ 

33063).  

Celkový objem mzdových prostředků na platy činil v roce 2020 Kč 14 032 058,00 což je 100% plnění.  

 

K 31.12.2020 organizace zaměstnává celkem 34 aktivních zaměstnanců, přepočteno 27,28.  Z  toho 

interních je 30 pedagogů ( 24,03) a 4 provozní zaměstnanci (3,25). Na dohodu je zaměstnáno 8 

externích pedagogů, přepočteno 1,41.  Na mateřské a rodičovské dovolené jsou vedeny 3 učitelky.  

 



Limitovaný stav zaměstnanců dle rozpočtu je 28,74, skutečný stav k 31.12.2020 je 27,28 přepočtených 

zaměstnanců. 

 

V průběhu roku 2020 byl dlouhodobě nemocný 1 zaměstnanec v trvalém pracovním poměru. Bylo 

nutné tohoto pracovníka nahradit zaměstnanci na zástup ( 1x dohoda o práci, 1x smlouva na zkrácený 

úvazek). Od 1.9.2020 byli přijati na smlouvu 2 noví pedagogové za 2 pedagogy, kteří ukončili prac. 

smlouvu k 31.8.2020. 

V roce 2020 odešla na mateřskou dovolenou 1 učitelka a za ni byla přijata nová zaměstnankyně. 

 

Průměrná mzda činí za rok 2020 částku 41 481,00Kč na zaměstnance, což je o  Kč  7 792,00 více než 

v minulém roce. 

 

% nemocnosti za rok 2020 činí 24,08 % ( vyjádřeno : počet dnů nemoci za rok děleno počtem 

odpracovaných  dnů krát   100)  

 

Organizaci byl na roky 2019/2020 schválen investiční záměr č. 1586/150/10/19 – Výměna kotlů.  

V roce  2019 bylo použito 49 913,00 Kč na projektovou dokumentaci schváleného IZ.  A  roce 2020 byla 

realizace IZ dokončena za  1 112 083,75 Kč.  Celková realizace IZ  za 1 161 996,75 Kč  byla ukončena 

9/2020. 

 

Neinvestiční náklady na žáka – porovnání  2019/2020 

       Celkové náklady organizace v přepočtu na žáka za hlavní činnost  činí v roce 2020:  

přímé náklady činí Kč 26 167,26, z toho pokryto dotací 25 950,81 Kč 

provozní náklady činí Kč 3 718,85, z toho pokryto dotací 1 646,01 Kč  



        Oproti roku 2019: 

        celkové přímé náklady na 1 žáka vykazují nárůst  o Kč 5 540,41   

        celkové provozní náklady na 1 žáka vykazují nárůst  o  Kč 1 476,50 

        Nárůst přímých nákladů proti roku 2019 vznik vyššími náklady na mzdy a také realizací IZ.   

 

Investice  a údržba ve školním roce  2020/2021  

Celkem ve školním roce 2020/2021 byl zakoupen DDHM v celkové částce 219 523,00 Kč. Z celkové částky 

bylo použito finančních prostředků ve výši 70 877,00 z projektu Šablony II a 71 980,00 z úspory dotace 

MŠMT na přímé ONIV.  

Pro hudební obor: 1x keyboard, 2x violoncello, 1x repro souprava, 1x magnetická tabule, saxofonové 

hubičky, akustický paravan, SW notový program. 

IT technika:  3 x notebook, 1x rozšířená wifi, 1x externí disk 

Pro výtvarný obor: 1x SW animační program 

Pro literárně-dramatický obor: 1x projector, 1x projekční plátno 

Pro taneční obor:   

Ostatní:  zabezpečovací systém pro vstup do budovy, ochlazovač a klimatizace pro odloučené pracoviště 

Pivovarská, Holešov, ventilátor do suterénu školy. 

Do údržby se ve školním roce 2020/2021 investovalo celkem 364 278,00 Kč, z toho byla částka 310 868, 00 

Kč použita na údržbu a opravy nemovitého majetku (stavební práce v suterénu školy, výměna sklepních 

oken, oprava sociálních zařízení v suterénu budovy, úprava připojení wifi, dopojení plynového topení v 

suterénu budovy, doplnění bezpečnostních zámků a bežná údržba tříd. 

V rámci oprav a údržby majetku bylo provedeno ladění klavírů, generální opravy 4 akordeonů, 2 saxofonů, 6 

příčných fléten a 1 tuby, dále pak oprava a údržba kopírky, vše za celkovou čáastku 53 410, 00 Kč.  

 

 



ZÁVĚR 

 

Zatím co školní rok 2019/2020 mohl ve svém specifiku (způsobeném pandemií a následným 

přerušením prezenční výuky ve školách) prověřit manažerské schopnosti vedení škol, organizační 

schopnost zahájit a realizovat ze dne na den výuku distanční, včetně rychlého proškolení 

pedagogických zaměstnanců v oblasti ICT,  zabezpečit potřebnou techniku, nastavit interní pracovní 

komunikační procesy a především přes určité nedostatky s distanční výukou spojené, smysluplně 

vyučovat, hodnocený školní rok 2020/2021 představoval výzvu především v psychické odolnosti 

pedagogů, jakož i každého jednotlivce ve společnosti čelit témuž ještě jednou, navíc v intenzivnější 

podobě.  

V průběhu školního roku 2020/2021 zejména základní umělecké školy musely  reagovat na novou 

skutečnost, a to odhlašování žáků (zákonných zástupců), kterým distanční výuka v uměleckém školství  

po předchozí roční zkušenosti již nedávala smysl. Takto v ZUŠ Holešov utrpěly především obory 

výtvarný a taneční. Škola si byla dále vědoma také možného odhlašování žáků z důvodu komplikované 

ekonomické situace rodin, způsobené dopady pandemie, kdy zájmové vzdělávání představovalo zbytný 

nadstandart. V prvním případě škola zareagovala, tím co z její podstaty vyplývá, a to je veřejná 

umělecká prezentace, kdy formou četných internetových koncertů, literárních a tanečních vystoupení,  

outdoorových výstav, a také národních i mezinárodních on-line uměleckých soutěží a přehlídek, dávala 

veřejnému prostoru najevo, že výuka probíhá a má svůj smysl, a také své výsledky. Taková umělecká 

prezentace pak měla samozřejmě i psychologický aspekt, kdy žáci a stejně tak pedagogové měli v už 

tak komplikovaném procesu distanční výuky nějaký cíl, ke kterému mohou směřovat. V případě 

druhém, škola nabízela zákonným zástupcům, kteří se vlivem okolností mohli dostat do ekonomické 

tísně v době platby úplaty za vzdělávání na další pololetí,  možnost zažádat o slevu na školném, nebo 

možnost rozložení, či oddálení platby.  

Díky tomu, a především s ohledem na lepší  prognózy ve vývoji pandemie Covid-19 na následující školní 

rok, tak může škola pokračovat ve své činnosti při obdobném stavu počtu žáků v nezměněné podobě 

personální obsazenosti, ve všech svých oborech a studijních zaměření, což byla postupně a průběžně 

upravovaná podoba hlavního cíle školního roku 2020/2021. 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 25. 8. 2021 

Datum projednání na pedagogické radě: 27. 8. 2021 

 

  Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.  

     ředitel  školy  


