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Na základě §10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a §7 vyhlášky 15/2005  předkládá 
ředitelka ZUŠ Slavičín výroční zprávu za školní rok 2020/2021 

 

 

A – charakteristika školy  
  

Základní umělecká škola Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín  

samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou  
  

IČO – 44118155  

IZO  - 102331073  
  

Zřizovatel:  

od 1.4.2001 Krajský úřad Zlínského kraje 

Odbor školství, mládeže  a sportu 

Tř. T. Bati 3792, Zlín  
  

Ředitelka školy – Mgr. Jana Jakúbková 

Zástupce ředitelky, zástupce statutárního orgánu  - Mgr. Zdeněk Kozubík 

Ekonom školy, pověřenec pro ochranu osobních údajů – Ing. Jitka Novotná 
 

Kontakty:  
Telefon:577341201, 737109538 
e-mail: reditel@zus-slavicin.cz 
web: www.zus-slavicin.cz  
  

1.9.1979     - škola založena  

1.1.1992     - samostatná rozpočtová organizace   

1.1.1994     - samostatná příspěvková organizace         

24.5.1996   - zařazena do sítě škol, č.j. 1152 / 19 ZL  

13.6.2001   - aktualizace zařazení do sítě škol, č.j. 25 323/ 01-21  
  
Kapacita školy :    325 žáků                                       

  

 

 Základní údaje za školní rok 2020/2021  

Žáků celkem               325  

v hudebním oboru      229 

ve výtvarném oboru  96 

  

 

Výše vybíraného příspěvku za měsíc   

obor  Školné v jednotlivých oborech 

( školní rok = 10 měsíců)  

Hudební     300,- /měsíc 

Výtvarný    260,-/ měsíc  
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B  -  Vzdělávací programy školy  
  

obor  celkem hudební  Liter.dramat.  taneční  výtvarný  

Počet žáků  325 229 0  0  96 

Počet tříd   237:24 = 9,875 0  0  11 skup./96 ž. 

Počet hodin  264 237 0  0  27  

Rozš.výuka  0 0  0  0  0  

  

Vzdělávání podle ŠVP ZUŠ Slavičín „Umění srdcem“ , platnost od 1.9.2012 

 
Hudební obor 
Přípravné studium (varianta A, B)  
Studijní zaměření Hra na klavír 
Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje 
Studijní zaměření Hra na akordeon  
Studijní zaměření Hra na housle  
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu  
Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu  
Studijní zaměření Hra na klarinet  
Studijní zaměření Hra na saxofon  
Studijní zaměření Hra na trubku 
Studijní zaměření hra na baskřídlovku 
Studijní zaměření Hra na pozoun  
Studijní zaměření Hra na kytaru  
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 
Studijní zaměření Sólový zpěv  
Studijní zaměření Sborový zpěv 
Hudební nauka 
Kolektivní interpretace - komorní hra, souborová hra, hra v orchestru, komorní zpěv, sborový zpěv  
(Hudecká muzika, soubory zobcových fléten, klarinetové duo, flétnové duo, kytarový soubor, 
Žákovský orchestr ZUŠ Slavičín, kapela, 
Komorní pěvecký soubor, dětské pěvecké sbory Tučňáčci a Tučňáci) 
  
Výtvarný obor 
Studijní zaměření Výtvarná tvorba  
- plošná tvorba 

- prostorová tvorba 

 

 

 
C –  pracovníci  školy  
 

 Pedagogičtí pracovníci  

                               ke dni  30. 6. 2021 

Počet fyzických osob Průměrný evidenční 

přepočtený počet 

zaměstnanců  

Interní pracovníci  16,0  11,4349 

Externí pracovníci  0  0  

  

  



Další údaje o pedagog. pracovnících  

Pořadové 

číslo  
prac. zařazení  úvazek  kvalifikace  

 ped. 

praxe  

  

1.  
učitelka   1,0  

Stát. konzervatoř Brno – hra na  klavír, 

absolutorium  
31 let  

2.  učitel   1,0  
St. konzervatoř Ostrava – hra na kytaru, 

maturita + ped. minimum  
24 let  

3.  učitelka              1,0  
St. konzervatoř  Kroměříž – hra na klavír, 

absolutorium  
36 let  

4.  

  
ředitelka  1,0  PF MU Brno Mgr.  – učitelství výtv. výchovy  33 let  

5. 
učitel 0, 260 Konzervatoř Kroměříž, DiS.  – bicí nástroje 9 let 

6.  učitel  1,0  
St. konzervatoř Ostrava DiS. -  hra na pozoun, 

absolutorium 
29 let  

7.  učitelka       1,0  
Konzervatoř České Budějovice- hra na housle, 

absolutorium  
27 let  

8.  učitelka   1,0  
PF Univerzity Hradec Králové, Bc.- text. tvorba 

16  let  

9.  učitel, zástupce   1,0  PF MU Brno - učitelství hud. výchovy, Mgr.  16 let  

10.  učitelka     MD 1,0  
St. konzervatoř České Budějovice – hra na klavír 

absolutorium, DiS.  
15 let  

11.  učitelka  1,0  
St. konzervatoř Brno – hra na flétnu 

absolutorium, DiS.  
14 let  

12.  učitelka     0,782 

Konzervatoře evangelické akad. Olomouc – zpěv, 
absolutorium, DiS. 
PF Olomouc, Asistent pedagoga, Bc.  

7 let 

13. učitel 0,391 

Konzervatoř Brno, pozoun – absolutorium, DiS. 
VUT Brno – zvuk. produkce a nahrávání, Bc. 1 rok 

14.  učitelka 0,869 

Konzervatoř Kroměříž, Dis . klavír 
FF MU Brno – obecná teorie a dějiny kultury a 
umění 

6 let 

15. učitelka 0,652 
Konzervatoř Kroměříž – absolutorium klarinet 

42 let 

16. učitelka 0,260 

Konzervatoř Kroměříž, DiS., absolutorium 
VŠMU Bratislava, hra na hoboj, Mgr.art 7 let 

                                                              

  Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů  

  v %  

Požadovaný stupeň vzdělání  100%  

Aprobovanost výuky  100% 



 Nepedagogičtí pracovníci  

  

 ke dni 30. 6. 2021  

Počet fyzických 

osob  

Přepočtené 

úvazky  

Pracovní zařazení, 

úvazek  

vzdělání  

Interní pracovníci  

2  2,25 

ekonomka – 1,0 

pověřenec GDPR – 0,25  

 

VŠ  

uklízečka – 1,0 výuční list  

Externí prac. 0  0  0   0 

  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogů  - viz příloha 

Ostatní zaměstnanci: ekonomka, pověřenec GDPR  

průběžné školení v oblasti účetnictví a hospodářské agendy, GDPR                
   

D – údaje o zařazování žáků 
 
Hudební obor:  

Počet přihlášených žáků – 47 

Počet přijatých žáků – 38 
Výtvarný obor: 

Počet přihlášených žáků - 21  

Počet přijatých žáků – 21 

 

E - výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Absolventi v jednotlivých oborech 

Hudební Výtvarný 

14 3 

 

  Žáci přijati k dalšímu studiu  

Konzervatoř  UMPRUM  
Jiná stř.škola 

výtvar. směru  

VŠ uměleckého 

zaměření  

Jiné školy 
navazující na  

ZUŠ  

přihl.  přijato  přihl.  přijato  přihl.  přijato  přihl.  přijato  přihl.  přij.  

     0  0 3 3 2  1 3 3 0  0  

  

 Hodnocení žáků na konci školního roku 

 stupeň hodnocení   

s  vyznamenáním  prospěl  neprospěl  

258  4 0  

  



Vzdělávání handicapovaných žáků: 0 

Výsledky soutěží: 

Soutěže ZUŠ zrušeny 

 

F - základní údaje o hospodaření školy  

Organizace vykázala k 30. 6. 2021 celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši 86 774,14 Kč. 
Zisk je vykazován v hlavní činnosti. Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo doporučeno 
organizaci rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 do rezervního fondu.  

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního rozpočtu 
byly použity na stanovený účel a vyčerpány v plné výši.  

Granty na podporu kultury a mimoškolních aktivit žáků: 
Financování části výdajů na pořízení 2 ks notebooků: 10. 000,- + 19.280,- pokryla škola ze 
šablon.  

Benefiční koncert ZUŠ v Sokolovně Slavičín:  5.000,- zrušeno – došlo ke změně účelu 
čerpání grantu. Nahrazeno akcí v plenéru - „Výtvarnou pěšinou“ – výstava prací žáků 
z distanční výuky ZUŠ Slavičín: 5.000,- 

Pořízení nové bicí soupravy včetně HW a činelů pro výuku žáků: 20.000,- + 12.503,- 
pokryto školou z vlastních zdrojů. 

ZUŠ v parku - na ozvučení akce: 5.000,- zrušeno  

Vánoční koncert ZUŠ – na ozvučení koncertu, občerstvení a pitný režim pro děti: 5.000,- 

Granty z jiných zdrojů: 

Nadace M. Kožené ZUŠ OPEN: 3. 000,- na pokrytí nákladů výtvarného stipendijního 
programu MenArt. 

Soukromý finanční dar na pomůcky do VO: 5.000,- MUDr.  Dita Studeníková 

Předpokládaná dotace Zlínského kraje: 

Účelová podpora IT: 155.822,- - notebooky zakoupeny v srpnu 2021, předpoklad 
schválení dotace do konce roku 2021 

V oblasti provozní – z učebních a pracovních pomůcek škola během roku pořídila 
laserovou tiskárnu: 9. 007,-, 2 ks notebooků 39.618,-, zakoupila mikrofon 4.390,-, buben: 
5.460,-, zvukovou externí kartu 6.070,-, vrtačku: 3.289,-, akuvrtačku 3.106,- a zakoupila 
nový notový materiál pro potřeby výuky v hodnotě 9.731,- 

 

G - spolupráce s jinými subjekty 
V oblasti průzkumu nadání dětí škola úzce spolupracuje s MŠ ve Slavičíně i v okolních obcích. 
Pravidelně pro ně připravuje Hudební pohádky a výchovné koncerty, kde se mohou seznámit 
s nabídkou výuky v ZUŠ. V letošním školním roce nám tyto aktivity opět znemožnila pandemie. 
Dobré pracovní kontakty máme i se základními školami ve Slavičíně a Gymnáziem Jana Pivečky 
Slavičín,( např. zapojení žáků ZUŠ do hudebních těles škol, pěveckých sborů a účast uč. 
výtvarného oboru v maturitních komisích). 
Spolupráce s nadací Magdaleny Kožené ZUŠ OPEN – účast žáků VO v 1. a 2. ročníku 
stipendijního programu MenArt, spolupráce s mentory a profes. výtvarníky. 
Členstvím ve spolku ZUŠKA? ZUŠKA! sdílíme zkušenosti s ostatními školami, spolupracujeme 
v umělecké, legislativní i právní oblasti a  pomáháme šířit dobré jméno uměleckého školství na 
veřejnosti. 
Při škole pracuje zapsaný spolek SRPDŠ ZUŠ Slavičín, který  průběžně podporuje školní 
a mimoškolní aktivity našich žáků. Účetnická agenda spolku je vedena samostatně. 

 

H – závěr  
V letošním školním roce se opět podařilo naplnit kapacitu školy, studovalo u nás 325 žáků dle 
platného školního vzdělávacího programu Umění srdcem. Do běžného života školy však zasáhla 
opět  mimořádná situace v souvislosti s šířením nákazy Covid – 19  a škola pracovala od října 2020 
distanční formou v individuálních i kolektivních předmětech. Od května se zase navrátila prezenční 
výuka žáků v obou oborech.  



Vizí školy nadále zůstává poskytovat kvalitní vzdělávání ve dvou uměleckých oborech a rozvíjet 
u dětí estetické cítění a vztah k hodnotám uměleckým, morálním i lidským.  

 
Příloha: 

Školní a mimoškolní aktivity a další vzdělávání v ZUŠ Slavičín 2020/2021 (Š – šablony) 

září 

Zahajovací  pedagogicka  rada 
Zaha jení  tandemove  vy uky – vs ichni uc . (S ) 
Schu zka s rodic i novy ch z a ku  – Kozubí k, S ura n ova  
Dí lna tvor ive ho pr í stupu k hudbe  – dvoudenní  semina r  – S ura n ova  (S ) 
Vernisa z  vy stavy v knihovne  – hud. program se z a ky: Knopp 
Plene r Slavic í n – Jaku bkova  
Vernisa z  vy stavy na Radnici Slavic í n – program se z a ky: Durďa kova  
Platba s kolne ho na 1. pololetí  
říjen 
Semina r  z esťove  na stroje : Knopp(S ) 
Zaha jení  distanc ní  vy uky 5. 10. 2020 
listopad 
Prodlouz ení  nouzove ho stavu 
Pedagogicka  rada ¼ 
25. 11. znovuotevr ení  prezenc ní  vy uky v individua lní ch oborech 
prosinec 
Videopr edehra vky mlady ch klaví ristu  – Durďa kova , Janec kova  
Va noc ní  videokoncert ZUS  - Kozubí k 
Leden 
Videoklipy zpe va ku  – S ura n ova  
Novoroc ní  videokoncert ZUS  – Kozubí k 
Videosmyc ka absolventu  VO – Ponczova  
Talentove  zkous ky z a ku  VO . UMPRUM - Ponczova  
Provozní  porada 
únor 
Hospitace v distanc ní  vy uce 
Platba s kolne ho na 2. pololetí  
Provozní  porada 
březen 
S ablony – s kolení  on-line, Jaku bkova  
Porada AZUS  – on-line, Jaku bkova  
duben 
Povolena individua lní  vy uka 1+1 a konzultace 1+1 
Zver ejne ní  hudební ch videí  z a ku  – FB, WEB – vs ichni uc . 
Klasifikac ní  rada ¾ 
Provozní  porada 
květen 
Porada AZUS : on-line – Jaku bkova  
Hudební  praktikum pro klaví risty – Kozubí k 
Hudební  praktikum pro smyc ce, dechove  na str. a zpe v – Kozubí k 
Osobnostne  socia lní  ru st pedagogu  – s kolení  Dr. Facova  (S ) vs ichni uc itele  
Prezentace s koly : Propagac ní  video o ZUS  – Janec kova  
Stipendijní  program MenArt Praha, ZUS  OPEN – Ponczova  
Vy stava absolventu  VO - Ponczova  
červen 

Výstava prací z distanční výuky: Výtvarnou pěšinou – Ponczová (Š) 

Zápis do ZUŠ I. –Kozubík 

Zápis do ZUŠ II. – Kozubík  

Koncert absolventů, videoprezentace – Kozubík 

Třídní koncerty formou videonahrávky – všichni učitelé 

Porada ředitelů ZUŠ – Jakúbková 

 

 

                                                                                          Ve Slavičíně, dne 29. 9. 2021 

 



 
                                                                                            

 


