
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

O ČINNOSTI ŠKOLY 

školní rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ředitele:    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 2021/2022:  

 

Žáků celkem 728 

Z toho dospělých žáků 2 

 

Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2021/2022: 

 

 Školné v jednotlivých oborech (Kč)/ 

měsíc 

Hudební 120,- 220,- 280,- 320,-  

Taneční 200,- 240,- 

Výtvarný 240,- 

Literárně-

dramatický 

200,- 240,-  

 

 

Charakteristika školy  

 

ZUŠ F.X. Richtera Holešov 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.  

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. V literárně-dramatickém oboru poskytuje škola vzdělání v oblasti 

literárně-dramatické tvorby a inscenační tvorby. 

 

Část  II. 

ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY  

 

Celkový počet zaměstnanců školy ve školním roce 2021/2022  ke dni 30.6.2022 : 

 
Počet pracovníků celkem :  Z toho pedagogických : 

Interní: Externí: Interní: Externí : 

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

36 28,74 

 

6 

 

1,36 32 25,49 6 1,36 

 

 

Do celkového počtu zaměstnanců není  započteno 5 učitelek na MD . 

 

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

30.6.2022: 

 

                           Věkové  rozmezí : 

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

 

Počet 

Pracovníků :  

Fyzicky: 12 6 6 9 5 

Přepočteno: 5,87 4,15 4,59 7,7 3,18 

   

       
  
Seznam interních pedagogických pracovníků ve školním roce  2021/2022:  
 

pořadové 

číslo 

úvazek Pracovní zařazení: Kvalifikace : Délka 

Praxe: 

13 plný ředitel vysokoškolské a 10 



trubka konzervatoř (trubka) 

24 plný učitelka 

kytara 

vysokoškolské a  

konzervatoř (kytara) 

36 

01 částeč. učitel 

bicí nástroje 

 konzervatoř  

(bicí nástroje) 

19 

02 plný učitelka 

kytara 

 konzervatoř – maturita 

(kytara), pedag.min. 

37 

03 plný učitel 

keyboard, HN 

bakalářské (spec.pedag.) 21 

04 plný učitel 

kytara 

konzervatoř 

(kytara) 

6 

05 plný učitelka 

klavír, korepetice HO 

konzervatoř 

(klavír) 

2 

06 část. učitelka 

literárně-dram.obor, 

PHN, HN 

vysokoškolské  

(dramatická výchova) 

15 

07 část. učitelka 

saxofon 

konzervatoř  

(saxofon) 

3 

18 část. učitel 

výtvarný obor 

bakalářské 

(výtvarná výchova) 

1 

11 plný učitel 

výtvarný obor 

SUPŠ, pedag.minimum 39 

12 plný učitelka 

výtvarný obor 

SUPŠ, pedag.minimum 38 

14 plný učitelka 

zpěv. komorní zpěv 

Bakalářské a 

konzervatoř (zpěv) 

25 

15 část. učitelka kytara vysokoškolské (kytara) 21 

10 část. učitelka 

klavír, korepetice 

konzervatoř 4.roč. 2 

09 

 

část. učitel 

 klavír, korepetice 

konzervatoř 5.roč. 2 



19 

 

část. učitel 

 klarinet, zobc.flétna 

konzervatoř  (klarinet) 2 

16 plný učitelka 

housle, HN,PHV 

vysokoškolské a 

konzervatoř (viola) 

13 

17 část. učitel 

housle,zobc.flétna, 

trubka 

konzervatoř (housle) 53 

20 částeč. učitelka 

varhany,klavír 

konzervatoř 6.roč. 1 

21 částeč. učitelka 

akordeon, bicí 

vysokoškolské, konzerva-

toř (akordeon,bicí) 

8 

 

22 plný učitelka 

Taneční výuka 

konzervatoř 

(tanec) 

17 

23 plný učitelka 

příč.flétna,ZF, HN 

konzervatoř (příč.flétna) 14 

25 částeč. učitel 

klarinet, ZF, saxofon 

konzervatoř (klarinet) 37 

26 plný učitel 

klavír, korepetice  

konzervatoř(klavír) 18 

27 plný učitelka 

flétna 

konzervatoř (flétna) 44 

28 plný učitel 

klavír 

konzervatoř(varhany, 

klavír) 

36 

29 část. učitel 

kontrabas 

vysokoškolské, 

konzervatoř 

(kontrabas) 

3 

30 část. učitel 

keyboard 

vysokoškolské ( PHV, HN)  

konzervatoř (akordeon) 

52 

31 část. učitel 

klavír, keyboard 

konzervatoř(klavír) 56 

08 část. učitelka Bakalářské  0 



violoncello (violoncello) 

32 Část. učitel 

trombón,tuba 

vysokoškolské, 

konzervatoř 

(trombón) 

10 

APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 : 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Aprobovanost výuky  100 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022: 

 

 k datu 30.6.2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní 

pracovníci 

4 3,25 

Externí 

pracovníci 

0 0 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021 / 2022: 

 

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 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

 

Multimediální tvorba v rámci výuky VO v ZUŠ 

(NPI Zlín )     2.-3.10.2021  3x 

Celostátní konference pedagogů tanečního oboru ZUŠ, 

Výchova a vzdělávání, HAMU Praha  8.10.2021  1x 

 

Hra na elektronické klávesové nástroje  

(NPI Zlín – Hulín)    14.10.2021  1x 

 

Ostravské setkání se saxofonem 

(Konzervatoř Ostrava)    14.10.2021  1x 

 

Tvořivé čtení hudebního zápisu 

(Konzervatoř Olomouc – klavír)  22.1.2022  1x 

 

Seminář – Škola tančí Ždár n/S. 

(Centrum choreograf. rozvoje)  29.-30.1.2022  1x 

 

J.S. Bach – Invence a sinfonia 

(Konzervatoř Olomouc – klavír)  12.3.2022  1x 

 

Improvizace jako prostředek rozvoje dětí v počátcích klavírního vyučování 

(Konzervatoř Olomouc – klavír)  2.4.2022  1x 

 

Personalistika pro školy a školská zařízení 

(VAB, Valenta-Zlín)     26.4.2022  1x 

 

  

 

      



Vzdělávání ostatních pracovníků 

 

Setkání ekonomů a účetních 

(KPS Budil)     23.-24.9.2021  1x 

 

Spisová služba     29.11.2021  1x 

 

Seminář GDPR  

(VIM Brno, on-line)    23.2.2022  1x   

  

 

Finanční náklady na DVPP a vzdělávání pedagogických pracovníků: 

DVPP      34 030,00 
DVPP hrazeno z programu Šablony II. 35 590,00 
Cestovní náhrady            3 544,00 
 
 
Finanční náklady na odborný rozvoj nepedagogických pracovníků: 
 
Školení   2 800,00 
Cestovní náhrady    448,00 
 
 
Ostatní provozní  cestovní náhrady celkem       23 104,00 

 

                                   
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



Část  III. 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  ŠKOLY  

 

Obory vyučované ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

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, sólový a sborový zpěv 

 

Vyučované soubory: 

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

žesťový soubor 

 

Obor hudební taneční výtvarný 
literárně-

dramatický 

Počet žáků 423 71 209 
25 

Počet hodin týdně 459 21 55 8 

Počet žáků s rozšířeným vyuč. 3   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-dramatická tvorba a inscenační tvorba 

 

Vyhodnocení naplňování cílů vzdělávacího programu 

Škole se daří prostřednictvím větších uměleckých projektů realizovat aktivní mezioborovou spolupráci. 

Díky množství a úrovni veřejných produkcí a dále spoluprací s místními organizacemi škola aktivně 

spoluvytváří kulturně-společenskou úroveň města a regionu. 

Postupným rozšiřováním smyčcového orchestru vzniká velké hudební těleso. 

Organizací a realizací hudebního cyklu Stará hudba na Zušce a odbornými návštěvami lektorů z oblasti 

interpretace staré hudby škola naplňuje svůj záměr v této oblasti. 

Realizací vzdělávacích projektů s výkonnými umělci škola realizuje svůj záměr projektové výuky a 

aktivního propojení s uměleckou praxí. 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Ve škole je pověřen metodik prevence a každoročně je aktualizován Minimální preventivní program. 

Škola využívá systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a konzultací s metodikem prevence Krajské 

pedagogicko-psychologické poradny Zlín, pracoviště Holešov. 

Největší důraz však škola klade na maximální využití potencionálu výchovného, vzdělávacího a 

uměleckého programu, který sám o sobě slouží jako samotná prevence. 



Část IV. 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 1. ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 

 

Nově přijati žáci pro školní rok 2021/2022:  

Obory : Hudební Výtvarný Taneční Literárně-

dramatický 

Celkem 

Počty žáků přijatých : 91 47 29 9 176 

 

 

2. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Absolventi školy ve školním roce 2021/2022 v jednotlivých oborech 

 

Obory : Hudební Výtvarný Taneční Literárně-

dramatický 

Počty absolventů  33 27 5 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 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

SUPŠ Uherské Hradiště, obor fotografie 

 

 



Hodnocení žáků na konci školního roku 2021/2022 

 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

603 17 0 

 

 

 

3. VÝSLEDKY ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH A SOUTĚŽNÍCH PŘEHLÍDKÁCH 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha 15-16.10.2021 

2. místo – Nikol Surová 

3. místo – Veronika Pospíšilová, Eva Darebníčková, Velérie Slatinská, Anna Jakubíčková 

Čestné uznání – Tereza Mirynská 

 

Dětská porta – krajské kolo, Holešov 6.11.2021 

1. místo – Nela Zacharová, Sofie Červenková 

2. místo – Julie Sklenářová, Julie Foltýnová 

3. místo – Šarlota Šenk, Julie Weigelová 

  

Pěvecká soutěž Olomouc, 26-27.11.2021 

3. místo – Anna Jakubíčková 

Čestné uznání – Tereza Mirynská, Nikol Surová, Adéla Jakubíčková, Sandra Marková 

 

Festival Brána 2021 – celostátní finále hudební přehlídky, Brno 27.11.2021 

 2. místo – Ladislav Pešák 

 

 

Okresní kolo soutěží ZUŠ (MŠMT) 

Hra na dechové nástroje: 

1. místo s postupem – Anna Sedláčková, Václav Loučka, Max Gargulák, Gabriela Miklíková 

1. místo – Kamila Sovadinová 



Čestné uznání – Daniel Brdička, Adéla Brázdilová 

 

Hra na bicí nástroje: 

 1. místo s postupem – Daniel Diatka, Josef Kunz, Lucie Šlechtová, Jan Rušikvas 

 

Komorní a sólový zpěv: 

 1.místo s postupem – Eva Darebníčková, Anna Jakubíčková, Tereza Mirynská + duo Anna 

Jakubíčková a Tereza Mirynská 

 1.místo – Nikol Surová 

 2.místo – Barbora Nevřalová, Daniel Diatka, Aleš Jakubíček, Sandra Marková, Valérie Slatinská, 

+duo Veronika Pospíšilová a Tereza Pospíšilová 

 3.místo – Anežka Kabátová, Adéla Jakubíčková, Veronika Pospíšilová 

 

Krajské kolo soutěží ZUŠ (MŠMT) 

Sólový a komorní zpěv: 

 1.místo s postupem do národního kola – Anna Jakubíčková 

 2.místo – Tereza Mirynská 

 3.místo – duo Anna Jakubíčková a Tereza Mirynská 

 

Hra na dechové nástroje: 

 1.místo – Gabriela Miklíková 

 2.místo – Anna Sedláčková, Václav Loučka, Max Gargulák 

 

 

Hra na bicí nástroje: 

 1.místo s postupem do národního kola – Daniel Diatka, Lucie Šlechtová, Jan Rušikvas 

 1.místo – Josef Kunz 

 



 

 

Hra smyčcových souborů: 

 1.místo – Smyčcový soubor ZUŠ Holešov 

 

Ústřední kolo soutěží ZUŠ (MŠMT) 

Sólový zpěv – Anna Jakubíčková – 1. místo 

Hra na bicí nástroje – Daniel Diatka – 1. místo 

 

Lucie Šlechtová, Jan Rušikvas – čestné uznání 

 

Republikové finále Melodie 2021/2022, České Budějovice, 19.3.2022 

2.místo – Julie Weigelová 

 

Svátek poezie – recitační soutěž, Kroměříž 24.3.2022 

 3.místo – Barbora Nevřalová 

 

Pěvecká soutěž Pro Bohemia, Ostrava, 10.4.2022 

 3. místo – Anna Jakubíčková 

 



Krajská přehlídka scénického tance, Zašová, 12.4.2022 

 2 x Ocenění za  choreografii 

Mládí Bohuslava Martinů, celostátní pěvecká přehlídka, Polička 26.4.2022 

 Zlaté pásmo – Eva Darebníčková 

Stříbrné pásmo – Valérie Slatinská 

Bronzové pásmo – Veronika Pospíšilová 

 

 

 

 

Holešovský talent, 5.6.2022 

 Cena poroty za zvládnutí náročné skladby – Izabela Dvorníková 

 

Mezinárodní výtvarná výstava Lidická růže 2022 

 Medaile Lidická růže – Eliška Trhlíková, Sofie Macková 

 Čestné uznání – Eliška Kratochvílová, Anna Podhajská, Ladislav Drábek, Jakub Houdek, Josef 

Kučera, Hynek Odstrčilík, Karolína Vedrová, Anna Hodoušová, Karolína Novotná, Tereza Rygálová, 

Tereza Mirynská, Simona Šlapáková 



4. PREZENTACE ŽÁKŮ A UČITELŮ, VEŘEJNÉ AKCE ROKU 2021/2022 

 

17.9.2021 Vernisáž výstavy 100 let knihovny v Holešově, hudební vystoupení žáků hud. oboru 

30.9.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

2.10.2021 Milým Jiřím, komponovaný pořad LDO a hostů 

12.10.2021 Přehlídka pěvecké třídy, knihovna Holešov 

13.10.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

20.10.2021 Veřejná besídka třídy bicích nástrojů, sál ZUŠ 

26.10.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

4.11.2021 Stará hudba na Zušce, zámek Holešov 

8.11.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

26.11.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

1.12.2021 Školní koncert, sál ZUŠ 

15. 12. 2021 Vánoční koncert žáků p.uč. Pastyříkové a Velety, sál ZUŠ  

16.12.2021 Varhanní koncert žáků p.uč. Novotné, zámek Holešov 

 

 

 

16.12.2021 Adventní žákovský koncert, sál ZUŠ 

16.12.2021 Vánoční koncert Tanečního oboru, kino Holešov 

17.12.2021 Vánoční koncert, odloučeného prac. Žeranovice 

19.12.2021 Vánoční koncert odloučeného prac. Prusinovice 

20.12.2021 Vánoční koncert třídy p.uč. Jurčíkové 



21.12.2021 Vánoční koncert žáků hudebního oboru, zámek Holešov 

12.1.2022 Koncert učitelů, zámek Holešov 

27.1.2022 Mozart – Sen o radosti z hudby, přestavení LDO, zámek Holešov 

19.1.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

25.1.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

3.2.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

24.2.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

2.3. 2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

8.3.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

21.-25.3.2022  Mozart-Sen o radosti z hudby-představení pro školy 

25.3.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

12.4.2022 Flétnový koncert, zámek Holešov 

4.4.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

20.4.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

21.4.2022 Koncert elektrických kytar, ZUŠ Holešov 

28.4.2022 Koncert klavírního oddělení, ZUŠ Holešov 

5.5.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

6.5.2022 Vystoupení odloučeného prac. Žeranovice 

6.5.2022 Majáles 2022, vystoupení školních kapel 

9.5.2022 Koncert žáků klasické kytary, Art Sorry Klub 

12.5.2022 Koncert žáků p.uč. Bakaly a Pastyříkové, Masné krámy 

5.-15.5.2022 Dny města Holešova – outdoorová výstava, představení LDO, koncerty, přednáška 

 

 



20.5.2022 Školní koncert, sál ZUŠ 

26.5.2022 Závěrečný koncert souborů školy, zámek Holešov 

31.5.2022 Třídní koncert žáků p.uč. Pastyříkové 

2.6.2022 Koncert p.uč. Frantové a hostů, zámek Holešov 

10.6.2022 Noc kostelů – vystoupení žáků a pedagogů ZUŠ 

14.6.2022 Stará hudba na Zušce-pěvecká třída, kostel sv. Anny 

15.6.2022 Prázdninový koncert, sál ZUŠ 

15.6.2022 Výchovný koncert odloučeného pracoviště Kostelec 

16.6.2022 Absolventský koncert, Art Sorry Klub 

17.6.2022 Závěrečný koncert odloučeného pracoviště Žeranovice 

21.6.2022 Absolventský koncert, sál ZUŠ 

22.6.2022 Absolventský koncert, zámek Holešov 

23.6.2022 Třídní koncert žáků p.uč. Frantové 

23.6.2022 Třídní koncert žáků p.uč. Novotné 

24.6.2022 Závěrečný koncert Tanečního oboru, nádvoří zámku 

27.6.2022 Koncertík u Ámose, kytarová třída p.uč. Jurčíkové 

28.6.2022 Jazzrockový koncert, nádvoří zámku 

29.6.2022 Závěrečný koncert odloučeného prac. Prusinovice 

Červen 2022 Závěrečná výstava žáků Výtvarného oboru, zámek Holešov 

 

 

 



5. Umělecko-vzdělávácí projekty šk.roku 2021/2022 

 

Stará hudba na Zušce – umělecko vzdělávací projekt pro žáky a pedagogy školy se zaměřením na 

interpretaci a teorii staré hudby pod vedením lektora, cembalisty a dirigenta MgA. Marka Čermáka. 

Projekt byl realizován v průběhu měsíce října a jeho vrcholem byl závěrečný koncert 4.11.2021. se 

stejnojmeným názvem Stará hudba na Zušce.  

 

 

Animace – vzdělávací projekt výtvarného oboru s lektorem Lukášem Hudcem ve dnech 19.10, 20.10 a 

3.11.2021.  

 

Seminář loutnové hudby – byl realizován 15. a 21. 11.2021 pro žáky  a pedagogy kytarového oddělení, 

a rovněž pro žáky hudebních nauk. Semináře vedl pedagog  Karel Fleischlingler a cílem bylo seznámit 

žáky s historickými nástroji a s historickou interpratací. Součástí byly hudební ukázky, výuka pod 

vedením lektora a výstava nástrojů.  

 

 

 

 

Dva dny s Tomášem a Danielou Jirmanovými – vzdělávací projekt pro  literárně-dramatický obor (21.-

22.10.2021), ale i pro děti z holešovských mateřských škol. Pracovně by se dalo toto setkání nazvat jako 



„dva v jednom“ a to doslova. Dva „odborníci“, dva dny, dvě představení, dva workshopy pro dvě 

skupiny. V holešovské škole strávili dva dny lektoři z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, a 

to herec Tomáš Jirman a dramaturgyně specializující se na loutkové divadlo Daniela Jirmanová. Nejen, 

že dětem ze ZUŠ i z MŠ zahráli představení, které vzniklo na základě poetických dětských textů 

Christiana Morgensterna Ferda Páv a všelijaká zvířata, ale rovněž nastínili žákům různé přístupy 

k interpretaci a dramatizaci poezie, včetně technických cvičení a dovedností.  

 

 

Latinskoamerická hudba se zaměřením na bicí nástroje – bubenický projekt s lektorem Petrem 

Žůrkem realizovaný ve dnech 4. a 12.11., který se věnoval latinskoamerické hudbě pro bicí nástroje, a 

to od historie k jednotlivým proudům hudby a k nejvýznamnějším představitelům, dále se pod vedením 

lektora žáci třídy bicích nástrojů seznámili s jednotlivými dostupnými nástroji a se stylovou interpretací.  

 

Logo – projekt pro žáky a pedagogy výtvarného oboru ve dnech 20.10 a 2.11.2021 zaměřený na tvorbu 

a design loga pro vedením lektora Jiřího Adámka. 

 

Současné nátiskové techniky pro hráče na žeštové hudební nástroje – projektová výuka se 

sólohornistou Filharmonie Zlín MgA. Danielem Mlčákem ve dnech 11.a 18.10.2021. 

 

Fendelkraisova metoda – vzdělávací projekt s lektorkou Markétou Richterovou pro žáky pěveckého 

oddělení zaměřený na práci s tělem ovlivňující celkový umělecký výsledek. 

  

Práce s mikrofonem – pro žáky pěveckého oddělení pod vedením MgA. Vandy Kavkové ve dnech 5. a 

19.11.2021. 

Veselý akordeon – akordeonové semináře s MgA. Klárou Veselou ve dnech 3. a 24.11. 2021 

 

Taneční techniky – 5.a19.11.2021 s lektorkou Irenou Sotolářovou. 

 

Všechny výše uvedené umělecko-vzdělávácí projekty byly financovány z Evropských strukturálních a 

investičních fondů-Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

 

Letní škola barokní hudby 2022– stipendijní program pro žáky ZUŠ Holešov, ve dnech 5.-11.8.2022  

Cílem společného projektu ZUŠ F.X. Richtera Holešov a Letní školy 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 byli vybíráni do stipendijního programu školy. Součástí dětské třídy byla 

v tomto roce realizována také Taneční třída se zapojením žáků Tanečního oboru holešovské ZUŠ. 

 

Hudební nástroje v MŠ – 21.9.2021 a 18.2.2022. Dlouhodobý projekt, který seznamuje děti z 

mateřských škol s jednotlivými hudebními nástroji. 

 

 

 

Část V. 

ÚDAJE O KONTROLÁCH 

  

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v ZUŠ F.X. Richtera Holešov žádná kontrola. 

 

Část VI. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 

Organizaci byl v roce 2021 RZK schválen závazný objem prostředků na platy ve výši 14 273 307,00 a  

objem ostatních osobních nákladů ve výši Kč 535 000,00.   Závazné objemy mzdových prostředků ze SR  

(UZ 33353) byly dodrženy a vyčerpány na 100%. 

Dále bylo použito v roce 2021 částky 327 262,85 Kč z projektu Šablony ZUŠ ( OP VVV-PO3) schváleným 

MŠMT  (z  ESF, UZ 33063) a tento projekt byl ukončen k 31.12.2021 a vyčerpán v plné výši dotace 

958 984,00 Kč. 

  

 

K 30.6.2022 organizace zaměstnává celkem 36 aktivních zaměstnanců, přepočteno 28,74.  Z  toho 

interních je 32 pedagogů (25,49) a 4 provozní zaměstnanci (3,25). Na dohodu je zaměstnáno 6 externích 

pedagogů, přepočteno 1,36.  Na mateřské a rodičovské dovolené je vedeno 5 učitelek.  

 

Limitovaný stav zaměstnanců v roce 2021 dle rozpočtu je 28,11, skutečný stav činil dle statistik 

k 31.12.2021 26,67 přepočtených zaměstnanců. V roce 2022 je v rozpočtu plánovano limitovaný počet 

zaměstnanců 28,19. 

 



Od 1.9.2021 byli přijati na smlouvu 3 noví pedagogové na zkrácené úvazky. 

V roce 2021 odešly na mateřskou dovolenou 2 učitelky a za ně byli přijati noví zaměstnanci. 

 

Průměrná mzda činí za rok 2021 částku 44 599,00Kč na zaměstnance, což je o  Kč  3 118,00 více než 

v minulém roce. 

 

% nemocnosti za rok 2021 činí 20,18 % (vyjádřeno: počet dnů nemoci za rok děleno počtem 

odpracovaných  dnů krát   100)  

 

Neinvestiční náklady na žáka – porovnání   

       Celkové náklady organizace v přepočtu na žáka za hlavní činnost  činily v roce 2021:  

přímé náklady činí Kč 28 265,73,  z toho pokryto dotací 28 086,53 Kč 

provozní náklady činí Kč 2 737,19, z toho pokryto dotací 479,74 Kč  

 

Oproti roku 2020: 

        celkové přímé náklady na 1 žáka vykazují nárůst  o Kč  2 098,47   

        celkové provozní náklady na 1 žáka vykazují úbytek  o  Kč 981,66 

Nárůst přímých nákladů proti roku 2020 vznik vyššími náklady na mzdy a pokles provozních nákladů je       
způsoben nižšími provozními náklady, také realizací IZ.   

 



Investice  a údržba ve školním roce  2021/2022  

Ve školním roce 2021/2022 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 kontrabas, 1x viola, 3x kytara-klasická, 2x klarinet, 1x soprán saxofon, 1x trubka, 1x 

kornet, 1x trombón, 2x keyboard, 1x elektrické varhany, 1x ozvučovací system přenosný, 6x notebook, 1x 

repro soustava, dále činely k bicí soupravě, klavírní adaptéry 

Pro výtvarný obor: 1x kotoučová řezačka, 2x voskovací hrnce, závěsné systémy pro obrazy 

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

Pro taneční obor:  taneční tyče-přenosné, nová zrcadlová stěna, rozšíření baletní podlahy-podlahová krytina 

 

Ostatní:  2x tiskárna, šatnové lavice, sestava skříněk pro LDO,  

Do údržby se ve školním roce 2021/2022 investovalo celkem 369 829,00 Kč, z toho byla částka 224 892, 00 

Kč použita na údržbu a opravy nemovitého majetku (oprava sociálního zařízení a podlah v suterénu školy, 

rekonstrukce kuchyňského koutu v suterénu školy a rekonstrukce tanečního sálu). 

V rámci oprav a údržby majetku bylo provedeno ladění klavírů, oprava kontrabasu, oprava trubek 3x, oprava 

klarinetů 4x, oprava saxofonů 3x, oprava akordeonů 5x. Vše za 145 000, 00 Kč. 

 



ZÁVĚR 

 

Po dvou školních rocích, které zásadním způsobem ovlivnila pandemie, představoval školní rok 

2021/2022 znovunavrácení do plného fungování ve všech oblastech činnosti základních uměleckých 

škol. Škola se prezentovala velkým množstvím veřejné produkce všech oborů a  znovu se realizovaly 

interpretační a umělecké soutěže, na kterých žáci školy dosáhli znamenitých výsledků (mimo jiné 2x 1. 

místo v národním kole soutěží ZUŠ MŠMT, nejvyšší ocenění na Mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 

2021). V rámci 700 let výročí města Holešova  v měsíci květnu škola výrazně přispěla ke kulturnímu 

programu oslav, a to několika představeními literárně-dramatického oboru, koncerty žáků, 

vystoupením učitelského souboru F.X. Richter Consort k otevření Městského muzea, přednáškou 

ředitele školy na téma F.X. Richter a jeho přínos pro dnešní Holešov, outdoorovou výstavou na 

holešovském náměstí, či hudebním doprovodem středoškolského majálesu. Za spolupráci na Dnech 

města byla škola oceněna starostou Mgr. Rudolfem Seifertem.  V 2. polovině školního roku po invazi 

ruských vojsk na Ukrajinu škola pořádala v rámci svých koncertů a ve spolupráci s nadací Člověk v tísni 

finanční sbírky pro humanitární pomoc Ukrajině. 

Škole se tak daří naplňovat její dlouhodobý záměr být kulturním a umělecko-vzdělávacím centrem 

města a regionu, být uměleckým centrem dětí a mládeže a podílet se  na formování pracovních, 

uměleckých, sociálních a etických hodnot žáka. 

 

 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 12. 8. 2022 

Datum projednání na pedagogické radě: 29. 8. 2022 

 

  Mgr.art. Petr Jurášek, ArtD.  

     ředitel  školy  


