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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 
 
Název školy:  Základní umělecká škola, Ořechov, příspěvková organizace 

Sídlo:   Komenského 702/4 , 664 44 Ořechov 

Právní forma:  příspěvková organizace 

Předmět činnosti: základní umělecké vzdělávání 

 

IČ:   49461702 

IZO:   102191638 

Identifikátor PO: 600003451 

Bankovní účet: 106129515 / 0300 u Československé obchodní banky, a.s. 

Zřizovatel:  Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5 , 60128 Brno 

 

Ředitel školy:  Mgr. Petr Křivánek 

Zástupce ředitele: Barbora Křemenáková 

Kontakty:  telefon: 737 044 728, 604 942 427, 733 533 041 

   e-mail:  zus.orechov@volny.cz 

   webové stránky:   www.zusmore.cz 

 

Místa poskytovaného vzdělání: 664 44 Ořechov, Komenského 702/4 – ředitelství školy 

     664 42 Modřice, Benešova 271- pobočka 

     664 42 Modřice, Benešova 268- pobočka 

     664 67 Syrovice 152- odloučené pracoviště 

 

Datum vzniku:    1. 9. 1951 

Právní subjektivita:    1. 1. 1996 

Datum zařazení do sítě škol:  24. 5. 1996  

Datum vzniku příspěvkové organizace:  13. 9. 2001 

 

Celková kapacita školy:   327 žáků 

 

Umělecké obory, povolené kapacity jednotlivých oborů: 

OBOR    KAPACITA 

Hudební        247 žáků 

Taneční          15 žáků 

Výtvarný         40 žáků 

Literárně - dramatický           25 žáků 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Motto Školního vzdělávacího programu: „ŠKOLA HROU, TANCEM, MALBOU A PŘEDNESEM“ 
 

Předmět činnosti školy 
 

 Postavení základní umělecké školy v systému výchovy a vzdělávání České republiky je vymezeno 
Zákonem č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 (školský zákon). Předmět činnosti základní umělecké 
školy pak dále upravuje Vyhláška MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém 
vzdělávání. Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech 
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - dramatickém a připravuje své žáky ke studiu ve vyšších 
odborných školách uměleckého zaměření.  
Formy studia: přípravné, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích 
hodin a studium pro dospělé. 
Možnost uměleckého vzdělávání zde nacházejí a využívají ji žáci jak z Ořechova, Modřic a Syrovic, tak 
i ze spádových obcí Prštic, Silůvek, Hajan, Želešic, Sobotovic, Nebovid a dalších. ZUŠ Ořechov ve své 
činnosti navazuje a rozvíjí vše pozitivní, co zanechali naši předchůdci a zároveň reflektuje další 
požadavky na výchovu a vzdělávání svých žáků. 
 
 
 

3. UMĚLECKÉ OBORY 
 

 Škola měla ve školním roce 2014/2015 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou 
kapacitu 327 žáků. Z toho hudební obor 247 žáků, výtvarný obor 38 žáků, taneční obor 15 žáků 
a literárně - dramatický obor 25 žáků.  
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2014/2015 celkem 325 žáků, z toho 188 dívek 
a 4 cizinci. Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 30 žáků. 
 

1) Hudební obor 
V oboru studovalo celkem 247 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně 
základního studia 27 žáků, v základním studiu I. stupně 190 žáků, v přípravném studiu 
ke vzdělávání II. stupně základního studia 0 žáků a v základním studiu II. stupně 30 žáků. 
Celková povolená kapacita 247 žáků oboru byla využita na 100%. 

2) Výtvarný obor 
V oboru studovalo celkem 38 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně 
základního studia 8 žáků, v základním studiu I. stupně 28 žáků, v základním studiu II. stupně 
2 žáci. Celková povolená kapacita 40 žáků oboru byla využita na 95 %. 

3) Taneční obor 
V oboru studovalo celkem 15 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání 
I. stupně studovalo 9 žáků, v základním studiu I. stupně 6 žáků. Celková povolená kapacita 
15 žáků oboru byla využita na 100 %. 

4) Literárně - dramatický obor 
V oboru studovalo celkem 25 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání 
I. stupně studoval 1 žák, v základním studiu I. stupně 24 žáků. Celková povolená kapacita 
25 žáků byla využita na 100%. 
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4. PŘEHLED ŽÁKŮ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A     
STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍCH 
 
 
 

 

Přípravné 
studium  I. a II. 
stupně 
základního 
studia 

Základní studium 
Studium s 
rozšířeným 
počtem 
vyučovacích 
hodin 

Studium  
pro 
dospělé Celkem I. stupeň II. stupeň 

HUDEBNÍ OBOR 27 190 30 0 0 247 

Hra na klavír 0 54 10 0 0 64 

Hra na akordeon 0 10 0 0 0 10 

Hra na housle 2 13 2 0 0 17 

Hra na violoncello 0 5 0 0 0 5 

Hra na kytaru 0 37 5 0 0 42 

Hra na zobcovou flétnu 4 10 0 0 0 14 

Hra na příčnou flétnu 0 13 2 0 0 15 

Hra na klarinet 0 15 4 0 0 19 

Hra na trubku 0 1 1 0 0 2 

Hra na pozoun 0 11 0 0 0 11 

Hra na tenor 0 2 0 0 0 2 

Hra na baryton 0 4 0 0 0 4 

Hra na tubu 0 0 0 0 0 0 

Hra na bicí nástroje 0 0 1 0 0 1 

Pěvecká hlasová výchova 0 4 1 0 0 5 

Sólový zpěv 1 11 4 0 0 16 

Ostatní hudební zaměření 
(PHV) 20 0 0 0 0 20 

VÝTVARNÝ OBOR 8 28 2 0 0 38 

TANEČNÍ OBOR 9 6 0 0 0 15 
LITERÁRNĚ -  
DRAMATICKÝ OBOR 1 23 1 0 0 25 
stav k 30. 9. 2015       
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5. MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝUKU 
 
 ZUŠ Ořechov má ředitelství na Komenského 702/4 Ořechov, kde je v nájemním vztahu s obcí 
Ořechov. Nájemné činí 50.000 Kč ročně. Polovinu nájemného dostává škola v plnění od svého 
zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, druhou část hradí z vlastních prostředků. Pro výchovu 
a vzdělávání využívá škola celkem 21 učeben. Pro výuku v Ořechově škola využívá celkem 9 tříd. 
Vyučuje se zde v oborech hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. Společně s dalšími subjekty 
máme k dispozici přilehlý obecní sál Kulturního centra Ořechov s kapacitou 120 míst v hledišti. Prostory 
školy jsou kapacitně zcela vyhovující. Řešíme dílčím způsobem odhlučnění jednotlivých učeben 
hudebního oboru, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám stanoveným RVP. Ve školním roce 
2015/ 2016 bychom chtěli odhlučnit třídu bicích nástrojů v Modřicích, Benešova 268, případně 
přestěhovat do prostorově vhodnějších prostor v Ořechově. 

 Další místa poskytovaného vzdělávání se nacházejí na pobočce v Modřicích, Benešova ulice 268 
a 271. Nájemné za využívání obou budov je po dohodě a tím i vyjádřené podpoře vedení města 
bezúplatné. Zde se uskutečňuje výuka ve všech čtyřech uměleckých oborech -  hudebním, tanečním, 
výtvarném a literárně-dramatickém. V budově na Benešově 268 (4 třídy a taneční sál) se vyučuje 
v tanečním a literárně-dramatickém oboru, předmět Hra na bicí nástroje, Hra na kytaru, Sólový zpěv, 
Komorní a souborová hra a výuka kolektivního předmětu Hudební nauka. Ostatní předměty hudebního 
oboru jsou vyučovány na Benešově ulici 271. Zde máme k dispozici koncertní sál s kapacitou cca 70 
míst, 4 třídy pro nástrojovou výuku a učebnu výtvarného oboru. Kapacitně je i pobočka v Modřicích 
vzhledem k počtu studujících žáků dostačující. Zastupitelstvo města Modřice projednalo žádost 
ředitele školy a uvolnilo finanční prostředky na zateplení a zhotovení fasády na budově školy Benešova 
271. Práce byly ukončeny a předány zadavateli – městu Modřice v měsíci listopadu 2014. Organizací 
výuky, bezpečnostními pokyny a opatřeními a korektními vztahy se stavební firmou nebylo nutno po 
dobu prací rušit, či omezovat výuku. Děkuji i na tomto místě vedení a zastupitelům města Modřice za 
podporu naší činnosti. 

 Odloučené pracoviště máme v budově Základní školy Syrovice 152. Zde probíhá výuka v oboru 
hudebním. Díky dobré spolupráci s ředitelstvím školy i zde máme dobré podmínky k výuce. Obec 
Syrovice po dohodě poskytuje prostory Základní školy, kterou zřizuje pro výuku uměleckého vzdělávání 
naší škole též bezúplatně. 

 K prezentacím výtvarného oboru slouží mimo jiné i prostory před obecním sálem Kulturního 
centra v Ořechově a chodba a koncertní sál v Modřicích na Benešově 271. Vzhledem k dostatečnému 
počtu tříd bylo možno realizovat výuku i v případě souběžného konání akcí v koncertním, případně 
obecním sále.  
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6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A JEJICH KVALIFIKACE 
Základní údaje o zaměstnancích školy ke dni 30. 6.2015: 

 

Počet zaměstnanců celkem 23 

Přepočtený počet zaměstnanců 14,65 

Počet pedagogických pracovníků 20 

Počet nepedagogických pracovníků 3 

Dohody o provedení práce-počet smluv 1 

Počet pedagogických pracovníků přepočtený 12,69 

Počet kvalifikovaných pedagogů 20 

Počet nekvalifikovaných pedagogů 0 

Počet aprobovaných pedagogů 20 

Počet neaprobovaných pedagogů 0 

Počet nově přijatých pedagogů 3 

Z toho přijatých absolventů 1 

Počet externích pracovníků 0 

Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0 

Rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti 0 

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době 0 

 
 

Pedagogičtí pracovníci, jejich kvalifikace, dosažené vzdělání, praxe  
  
  Ve školním roce pracovalo v ZUŠ Ořechov celkem 20 pedagogických pracovníků s věkovým 
průměrem 45,65 roků. Pedagogové jsou podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
ve znění pozdějších předpisů kvalifikováni pro výuku uměleckých předmětů ukončeným studiem 
na konzervatoři, část pedagogů vysokoškolským studiem v akreditovaných bakalářských 
a magisterských studijních programech odpovídajících svým charakterem vyučovaným předmětům. 
U 3 pedagogů rozhodnul ředitel základní umělecké školy o uznání odborné kvalifikace na základě jejich 
dosavadní umělecké praxe. 
  Skutečnost, že většina pedagogů je stále umělecky aktivních a patří ve svých oborech 
i k uznávaným odborníkům považuji za velmi významnou. Jsou příkladem svým žákům v utváření jejich 
klíčových kompetencí pojmenovaných RVP. 
 
Personální oblast 
 
 K 1. 9. 2014 nastoupili do ZUŠ dva noví pedagogičtí pracovníci. Na pracovní místo po náhle 
a nečekaně zesnulém panu Mgr. Petru Kudibalovi, učiteli předmětu Hra na bicí nástroje, nastoupil 
Jaromír Šula. Absolvent Vojenské konzervatoře a člen profesionálního hudebního tělesa AČR, 
Posádkové hudby Olomouc. Na vlastní žádost ukončila Dohodou pracovní poměr MgA. Jitka Macháňová, 
učitelka tanečního oboru. Na její místo byla přijata do pracovního poměru MgA. Jana Suchá, 
absolventka JAMU Brno, obor taneční pedagogika, bývalá sólistka a členka baletu Národního divadla 
Brno. Po návratu z rodičovské dovolené v měsíci lednu 2015 ukončila pracovní poměr na vlastní žádost 
ze zdravotních důvodů a časové vytíženosti učitelka předmětu Sólový zpěv a Pěvecká hlasová výchova 
MgA. Veronika Chlebková. Na její místo nastoupila v měsíci k 1. únoru 2015 Kateřina Halíčková, DiS., 
absolventka Pražské konzervatoře, obor zpěv. K 1. červenci ukončila na vlastní žádost Dohodou 
pracovní poměr MgA. Marta Reichelová, učitelka předmětu Sólový a Komorní zpěv. Důvodem byla 
časová zaneprázdněnost jako sólistky ND Brno a od 1. 9. 2015 ND Praha. 



 8 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
 
Pedagogičtí pracovníci si v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prohlubují a případně 
zvyšují kvalifikaci studiem na vysokých školách uměleckého směru či účastí v kurzech, školeních, 
seminářích a samostatným studiem v rozsahu 12 dnů ve školním roce. 

Typ kurzu – místo výuky Počet účastníků 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZ a PO firma Chládek v ZUŠ Ořechov 22 

Semináře na Konzervatoři Brno – dechové soboty 3 

Semináře na Konzervatoři Brno - smyčcové soboty 1 

Dopad OZ na rozhodovací procesy ředitele školy 1 

Hudební výlet do ZOO 1 

Cesty k efektivnější výuce v ZUŠ 1 

Doktorandské studium JAMU Brno 1 

Cesty k efektivní výuce výtvarného oboru v ZUŠ  - SSŠ Brno 1 

Metodické centrum JAMU – Hudební fakulta - opakovaně 2 

Práce se zvuky -  keyboard v klasické hudbě 1 

Semináře – jazzová improvizace JAMU 1 

Studium JAMU Brno, bakalářský studijní program (ukončeno Diplom) 1 

Kariérní řád – zavádění systému NIDV Brno 1 

 Seminář – Čtenář na jevišti- Praha 1 

Seminář výuka PHV a HN vzdělávací instituce Tandem 1 

Jazzový a swingový seminář - Kadaň 1 

 
Nepedagogičtí pracovníci – pracovní zařazení, dosažené vzdělání 
Ekonom školy v souběhu s výkonem práce účetní, hospodářky, personalistky a administrativní 
pracovnice školy - vysokoškolské vzdělání ekonomického směru – VUT Brno 
Následná odborná vzdělávání: semináře a kurzy k vybrané tématice v souvislosti se stále se měnící 
legislativou a potřebami školy.  

Typ kurzu – místo výuky Počet účastníků 

Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2014, novinky 2015, IVA s.r.o. Brno 1 

Příprava a sestavení účetní uzávěrky PO, ASPEKT-Brno, Jan Doležal 1 

Změny předpisů v oblasti soc. pojištění, IVA s.r.o. Brno 1 

Cestovní náhrady v r. 2015 INTEGRA CENTRUM Brno 1 

Roční zúčtování daně za rok 2014, IVA s r.o. Brno 1 

E-ZAK, Qcm s.r.o. 1 
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U pracovního zařazení školník (2 zaměstnankyně) periodická proškolování v oblasti BOZP a k dodržování 
stanovených pracovních postupů.  
 
 
Vzdělávání v oblasti BOZP a PO 
 
 Všichni zaměstnanci školy absolvovali 28. 8. 2014 periodické školení BOZP a PO, OZO (osoba 
odborně způsobilá) ing. Valachovou. U nových zaměstnanců se jednalo o vstupní školení. Přezkoušení 
proběhlo formou testu. Obsahy témat školení viz. dokumentace BOZP a PO. Na obou pracovištích 
probíhají pravidelně v 3-4 měsíčních intervalech kontroly BOZP a PO. V měsíci březnu se uskutečnila 
zevrubná kontrola BOZP, PO opět OZO, p. ing. Václavíkovou. Výstup - dokumentace BOZP. Ředitel školy 
provedl roční periodické vyhodnocení prevenci rizik na pracovišti, které doznalo vlivem měnících se 
objektivních příčin dílčích změn. Periodicky na koncích pololetí jsou kontrolovány expirační lhůty ve 
školních lékárničkách.  
 
 
 

8. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Přijímací zkoušky 
 
Přijímání ke studiu ve školním roce 2014/2015.  
Naplněnost oborů a značný zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání i díky populačně silným ročníkům, 
které nastupují k základnímu vzdělávání, neumožnily vyhovět všem talentovaným zájemcům. Kapacita 
školy je limitována finančními zdroji a nutností jejího striktního dodržení. Celkem bylo přijato 67 
nových žáků. V hudebním oboru bylo možno přijmout 54 talentovaných dětí. Zbývajícím byly nabídnuty 
kurzy uměleckého vzdělávání, organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov. 
 
 

 

Celkem 
OBORY 

Hudební Výtvarný Taneční Literárně dramatický 

Počet přijatých 67 54 7 4 2 

 
 
 
 

9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
Učební plány 

 
 Výuka probíhala v přípravném studiu a v 1., 2. a 3. ročnících I. a II. stupně základního studia 
všech čtyř uměleckých oborů dle Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání 
Základní umělecké školy Ořechov, okres Brno-venkov s motivačním názvem „Škola hrou, tancem, 
malbou a přednesem“ (dále jen ŠVP), který má k 1. 9. 2014 II. vydání. 
  Ve vyšších ročnících se vyučuje dle stále platných učebních plánů pro základní umělecké školy, 
schválených MŠMT České republiky dne 25. června 1995 pod č.j. 18.418/95 s účinností od 1. září 1995 
a jejich úpravy pod. č.j. – 25429/95-25-6. Výtvarný obor se řídí učebními plány MŠMT ze dne 
3. května 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. září 2002, Taneční obor schválenými plány ze 
dne 7.května 2003 pod č.j. 17620/200322 a č.j. 17621/2003 s platností od 1. září 2003.  
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Základní cíle výchovy a vzdělávání 
 
 Základní cíle výchovy a vzdělávání, které definuje Rámcový vzdělávací program pro základní 
umělecké vzdělávání jsme zpracovali a stanovili ve Školním vzdělávacím programu pro základní 
umělecké vzdělávání ZUŠ Ořechov, okres Brno – venkov. 
 
 
Výběr z vizí školy: 

Naším cílem je žák: 
- jehož osobnost je harmonicky rozvíjena prostřednictvím uměleckého projevu; 
- jenž si uměleckým vyjadřováním vytváří a rozvíjí lidské vlastnosti jako je vůle, vytrvalost, 

cílevědomost, kultivovanost v chování, a posiluje své zdravé sebevědomí; 
- který se učí spolupracovat v kolektivu, naslouchat druhým; 
- je tolerantní a nesobecký, umí přijmout kritiku a nebojí se vyjádřit svůj názor; 

 
Výběr ze zvolených výchovných a vzdělávacích strategií: 

- přidáváme vlastní umělecké zkušenosti a prožitky, a přispíváme tak k uměleckému rozvoji žáka; 
- dosahujeme stanovených výchovných a vzdělávacích cílů systémovou prací založenou na 

individuálním přístupu k žákovi; 
- vedeme žáky k samostatnému myšlení a schopnosti zhodnotit výkon svůj i spolužáků, případně 

svého učitele, aby se nebáli svůj názor otevřeně vyjádřit, zdůvodnit a obhájit; 
- upřednostňujeme individuální přístup k žákovi jako k člověku, kterému nasloucháme, 

respektujeme ho a případně vlastními postoji a názory formujeme jeho pohled na svět; 
- vedeme žáky k zodpovědnému přístupu k reprezentaci školy, domácí přípravě, společné práci 

v kolektivu, která vede k socializaci žáka a zodpovědnosti za společný výkon; 
- učitel je příkladem a vzorem pro žáka po stránce umělecké i lidské, je aktivní ve svém oboru 

a sám disponuje tím, k čemu žáka vede a co po něm vyžaduje; 
- pěstujeme u žáků morální a etické hodnoty; 

 
 
Naplnění cílů podle ŠVP: 
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve školním vzdělávacím programu deklarujeme připravenost a postup při vzdělávání těchto žáků. 
V tomto školním roce nebyl takový žák diagnostikován, ani přijat ke studiu. 
 
- žáci mimořádně nadaní 
Ve školním vzdělávacím programu deklarujeme připravenost a postup při vzdělávání těchto žáků. 
V tomto školním roce nebyl takový žák vzděláván.  
 

Prevence sociálně patologických jevů 
K 1. 9. 2012 byl vydán nový Školní řád. Učitelé seznámili v měsíci září 2014 s jeho obsahem všechny 
své žáky, zákonní zástupci žáků nezletilých formou seznámení na Přihláškách ke studiu.  
Část druhá  - Provoz a vnitřní režim školy  - jsou stanoveny základní pokyny pro žáky školy týkající 
se organizace výuky, vstupu a pohybu ve škole.  
Část třetí - Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí vymezuje další postupy tak, 
abychom co možno nejvíce eliminovali možnost vzniku školních úrazů a výše uvedených negativních 
jevů v chování žáků, jde nám především o prevenci. O seznámení žáků jsou vyhotoveny osnovy obsahu 
s podpisy potvrzujícími výše uvedené. S uspokojením a jistou dávkou úlevy konstatuji, že ve školním 
roce nebyl zaznamenán žádný školní ani pracovní úraz ani mimořádná situace, které bychom museli 
řešit a následně hlásit na příslušná místa. Byla přijata zvýšená bezpečnostní opatření, zaměřená na 
uzavírání hlavních vstupů do budov a žáci jsou důsledně vedeni k jejich dodržování. Byla současně 
podána žádost na MŠMT o finanční dotaci ve vyhlášeném dotačním programu na instalaci kamerového 
vstupního systému na pobočce v Modřicích, Benešova 271.  Bohužel na základě vyhlášení výsledků 
„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ dotační program MŠMT č. j.: MSMT-2157/2015-1 
Oznámení o schválení projektů nebyla škola zařazena do finančně podporovaných a schválených 
projektů. 
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Hodnocení žáků 
 
 Hodnocení žáků probíhá dle příslušné kapitoly ŠVP. Přes skutečnost postupného náběhu 
očekávaných výstupů žáků jsme u postupových komisionálních zkoušek hodnotili výsledky studijního 
úsilí žáků dle nastavených parametrů již ve všech ročnících. Ze zpráv předsedů jednotlivých komisí 
vyplynulo, že byly u několika žáků patrné místy i zjevné potíže s dosahováním očekávaných výstupů. 
To se promítlo i do hodnocení klasifikačními stupni a v souladu s motivačními prvky vyslán signál ke 
zvýšení studijního úsilí tak, aby bylo možno úspěšně dosahovat studijních výsledků v rámci osobního 
maxima a plnit tak obecné cíle základního uměleckého vzdělávání. 
Postupové komisionální zkoušky a závěrečné zkoušky vykonávají žáci hudebního oboru v souladu 
s Vyhláškou 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 
Docházka, omluvené a neomluvené hodiny 
 
 Docházka žáků do výuky dle výstupů a součtů omluvených hodin byla standardní. Nezaznamenal 
jsem žádný případ, který by si vynutil v této oblasti nutnost konzultace a zjednání nápravy se zletilým 
žákem, či zákonným zástupcem žáka nezletilého. Nebyla udělena neomluvená hodina. Rodiče postupně 
zlepšují svůj přístup i ve včasném informování školy a omluvách svých dětí z docházky do výuky. 
Snažíme se docílit co nejnižšího počtu žáků, kteří jsou uvolněni z docházky do povinného předmětu 
Hudební nauka a Komorní hra (časový nesoulad s dalšími aktivitami, či dopravní dostupnost). Ve školním 
roce bylo takto umožněno studovat předmět Hudební nauky za konkrétně časově i obsahově 
vymezených podmínek celkem 23 žákům hudebního oboru. 

 
Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2014/2015: 
 

Celkem žáků Prospělo s 
vyznamenání
m 

Prospělo Neprospělo  Potvrzení o 
studiu (PHV, 
PTV,PVV, 
PDV) 

Neklasifikováno 
Nevykonána postupová 
zkouška, ukončena 
docházka v průběhu 
školního roku 

325 250 38 0 14 23 
Výpočet dle Výkazu třídních knih k 30. 6. 2015 

 
    

Počet absolventů: 
 

OBORY I. stupeň II. stupeň SPD 

Hudební 18 6 0 

Výtvarný 1 0 0 

Taneční 0 0 0 

Literárně - dramatický 5 0 0 

 

Seznam absolventů: 

HUDEBNÍ OBOR 

Absolventi I. stupně základního studia 

jméno žáka   název předmětu   pedagogické vedení 

1. Adamus Damián   Hra na klarinet  Pavel Rosendorf 
2. Bagár Matěj   Hra na kytaru   Milan Kašuba 
3. Buchníček Miroslav  Hra na klarinet  Pavel Rosendorf 
4. Černá Lenka   Hra na příčnou flétnu  Klára Zavadilová 
5. Horký Vojtěch   Hra na trubku   Lukáš Daněk 
6. Horňáková Eliška   Hra na housle   Alžběta Grecová 
7. Jamrichová  Laura   Hra na klavír   Pavla Švestková 
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8. Jedličková Helena   Hra na klavír   Jana Šmídová 
9. Kopečná Eliška   Hra na klavír   Pavla Švestková 
10. Kulová Veronika   Hra na klavír   Pavla Švestková 
11. Masnicová Markéta  Hra na klarinet  Pavel Rosendorf 
12. Mohylová Natálie   Hra na klarinet  Jaroslav Hadrava 
13. Novotný Karel   Hra na trubku   L. Daněk 
14. Obdržálková Veronika  Hra na klavír   Jana Šmídová 
15. Řehoř Jakub   Hra na klavír   Barbora Křemenáková 
16. Snášel David   Hra na kytaru   Pavel Rosendorf 
17. Thiel Petr    Hra na akordeon  Hana Kalendová 
18. Žák Štěpán   Hra na kytaru   Milan Kašuba 
 
II. stupeň základního studia 

19. Císařová Eliška   Hra na příčnou flétnu  Klára Zavadilová 
20. Jedličková Petra   Hra na housle   Alžběta Grecová 
21. Kadlec Michal   Hra na klarinet  Jaroslav Hadrava 
22. Kotková Lucie   Hra na klavír   Jana Šmídová 
23. Kvardová Michaela  Sólový zpěv   Marta Reichelová 
24. Naništa Petr   Hra na kytaru   Milan Kašuba 
 
 
 
VÝTVARNÝ OBOR  
 
Absolventi I. stupně základního studia  
 
25. Masnicová Markéta      Zdeněk Bernát   
   
 
 
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR      
 
Absolventi I. stupně základního studia  
 
26. Harsányiová Alena      Olga Marková 
27. Havránková Marie Anna      Olga Marková 
28. Petláková Tereza       Olga Marková 
29. Šulová Kristýna       Olga Marková 
30. Woodová Anna       Olga Marková 

 
 

TANEČNÍ OBOR nebyl absolvent/ka  
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10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

ROK 2014 
 
Září 

Školní rok jsme zahájili smutnou zprávou. Dne 31. 8.2014 nás náhle a nečekaně opustil 
přítel, učitel ZUŠ Ořechov, vynikající hráč na bicí nástroje, citlivý a srdečný člověk pan 
Mgr. Petr Kudibal. Čest jeho památce 
 
Vystoupení v Galerii AVIATIK, Prštice – klarinetové kvarteto 
Kaštánkové veselí, prezentace hudebního a výtvarného oboru v areálu Pod Kaštany 
v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ Ořechov a SRPŠ při ZŠ Modřice 
Výstava žáků Výtvarného oboru - knihovna Modřice výstava v rámci Svatováclavských hodů 
Vernisáž děl - učitel Zdeněk Bernát 

 
Říjen    
   

žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov 
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích 

 
Listopad  
 
  Pásmo veršů a hudby, Obecní knihovna Kulturního centra Ořechov,  
  žáci hudebního a literárně - dramatického oboru 

Slavnostní koncert k 80. výročí založení Musikschule Hohenau an der March,  
Atrium - městský sál Hohenau, jako host vystoupí saxofonové kvarteto Hana a její sígři 

  vánoční jarmark ZŠ Modřice, žáci hudebního oboru; 
rozsvícení vánočního stromu - Ořechov, Hajany, Prštice, školní dechová kapela Taškaříci, 

  rozsvícení vánočního stromu - Syrovice, Sobotovice - klarinetové kvarteto 
Prosinec  
 

Rozsvícení vánočního stromu - Modřice, při slavnostním úvodu vystoupil flétnový soubor 
Vánoční výstava betlémů - Muzeum města Modřice, při slavnostním zahájení výstavy vystoupili 
žáci flétnové třídy 
Mikulášská KIKA - mikulášská oslava v obchodním domě KIKA, v OC Olympia Modřice, vystoupilo 
saxofonové kvarteto Hana a její sígři a smyčcový soubor Tataři 
vánoční koncert Ořechov - Obecní sál KC Ořechov,  PHV - 3.ročník, 17.00 hodin: 4.ročník - 
II. cyklus 
vánoční koncert Modřice - koncertní sál školy Modřice, PHV - 3.ročník, 4.ročník - II.cyklus 
Brněnské vánoce - galakoncert, nám. Svobody Brno, vystoupila Tatiana Lvovská - zpěv, bývalá 
žačka školy, nyní studentka Ježkovy konzervatoře Praha 
Brněnské vánoce - "Vánoční pozdrav z Ořechova", nám. Svobody v Brně, vystoupilo klarinetové 
kvarteto a školní dechový orchestr Taškaříci 
Vánoční koncert - Metro music bar - Milan Kašuba Trio  - hudební klub na ulici Poštovská 6, 
Alfa - pasáž, vystoupili Milan Kašuba - kytara, Vincenc Kummer - kontrabas, Vítězslav 
Vavrda - bicí, žáci a učitelé ZUŠ Modřice - pianisté a kytaristé, Richard Pagoda a další hosté  

 
 
ROK 2015 
 
 
Leden  
     

Virtuální Univerzita třetího věku, sál KC Ořechov - setkání účastníků z celé ČR, žáci školy 
vystoupili v rámci slavnostního zakončení akce 
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Únor 
 

Společný koncert účastníků Okresních kol soutěží žáků ze ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ 
Pohořelice v koncertním sále školy Modřice, vystoupí žáci Hudebního oboru, kteří se zúčastní 
Okresních kol soutěží žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 
Společný koncert účastníků Okresních kol soutěží žáků ze ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ 
Pohořelice v koncertním sále školy Židlochovice, 
Společný koncert účastníků Okresních kol soutěží žáků ze ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ 
Pohořelice v tanečním sále školy Pohořelice 
Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 - okresní kolo v koncertním sále školy Modřice, 
soutěže se zúčastní žáci hudebního oboru - sólový a komorní zpěv 
Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 - okresní kolo v ZUŠ Kuřim, soutěže se zúčastní žáci 
hudebního oboru - hra na dechové žesťové nástroje 
Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 - okresní kolo v ZUŠ Oslavany, soutěže se zúčastní 
žáci hudebního oboru - hra na dechové dřevěné nástroje 
 

Březen 
 

Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 - krajské kolo v ZUŠ Kyjov, soutěže se zúčastní 
žákyně hudebního oboru - sólový a komorní zpěv, vítězky okresního kola, které se konalo 
v koncertní kapli ZUŠ Kyjov: Barbora CVEKOVÁ (3. kategorie Sólový zpěv), Komorní duo ZUŠ 
Ořechov - Michaela KVARDOVÁ a Natálie VÁCLAVOVÁ (4. kategorie Komorní zpěv) 
Soutěž žáků ZUŠ ve školním roce 2014/2015 - krajské kolo v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, 
soutěže se zúčastní Vít SKŘIČKA, žák hudebního oboru - Hra na klarinet, vítěz okresního 
kola ve své kategorii 
Vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, tradiční vystoupení žáků hudebního oboru 
v tanečním sále Hotelu Gregor 
Březen měsíc knihy - literární pásmo "Malý princ", v Obecní knihovně KC Ořechov. V rámci 
projektu KJM - Březen měsíc knihy vystoupí žáci literárně dramatického oboru 
 

Duben 
 

žákovský večírek – Modřice v koncertním sále školy 
žákovský večírek – Ořechov v Obecním sále KC Ořechov 
Soutěž žáků ZUŠ - ústřední kolo, v koncertním sále ZUŠ Turnov. Soutěže se zúčastnily 
žákyně Hudebního oboru - Zpěv. Barbora Cveková - 3. kategorie sólový zpěv), Komorní duo 
Ořechov - Michaela Kvardová a Natálie Václavová (4. kategorie - komorní zpěv) 
Klavírní trojkoncert - ZUŠ Orchidea v sále školy. Společné vystoupení žáků klavírních tříd ZUŠ 
Orchidea - pedagogické vedení Mgr. Věra Chmelová, ZUŠ Veveří - pedagogické vedení 
MgA. Elena Knápková a ZUŠ Ořechov-Modřice - pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová 
Setkání tří zemí - Rakouska, Slovenska a České republiky, v městském sále Hohenau an der 
March - ATRIUM. U příležitosti 20. výročí členství Rakouska v Evropské unii se v Hohenau an 
der March, uskuteční Setkání tří zemí - Rakouska, Slovenska a České republiky, které 
organizuje společnost Österreichischer Grenzlandverein (ÖGLV).Čestní hosté - dlouholetý 
kancléř spolkové země Rakousko Dr. Franz Vranitzky, bývalý komisař Evropské unie 
Dr. Franz Fischler a současní velvyslanci České a Slovenské republiky. V rámci slavnostního 
koncertu vystoupilo klarinetové kvarteto 
Klavírní trojkoncert - ZUŠ Veveří v koncertním sále školy. Společné vystoupení žáků klavírních 
tříd 
Taneční koncert – Ořechov v Obecním sále KC Ořechov. Vystoupení žáků Tanečního oboru 
ZUŠ Ořechov-Modřice a hostů ze ZUŠ Klobouky u Brna a ze ZUŠ Lomnice u Tišnova 
Klavírní trojkoncert - Modřice v koncertním sále školy Modřice. Společné vystoupení žáků 
klavírních tříd 
Klavírní recitál - interpretka Nikol Bóková, koncertní sál školy Modřice. V rámci svého vystoupení 
představí N. Bóková, absolventka bakalářského studia JAMU v Brně, skladby skladatelů: 
O. Nedbala, L. van Bethovena, V.Nováka a S.V. Rachmaninova 
Absolventský koncert - Eliška Císařová (příčná flétna II.stupeň), Lenka Černá (příčná flétna 
I. stupeň), v koncertním sále školy Modřice 
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Květen 

Výstava obrazů v Muzeu města Modřice v budově muzea na ul. Komenského 397. V rámci 
slavnostního zahájení vystoupí saxofonové kvarteto. 
Celostátní soutěžní přehlídka "Mládí a Bohuslav Martinů" v ZUŠ B. Martinů Polička. Soutěžní 
přehlídka má za cíl podpořit interpretaci skladeb Bohuslava Martinů. Soutěžící žáci 
Hudebního oboru - Hra na klavír měli možnost seznámit se více s dílem skladatele B. Martinů 
přímo v jeho rodišti 
Den matek - Ořechov v Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili žáci Hudebního 
oboru 
Den matek – Modřice v koncertním sále školy. Vystoupili žáci Hudebního oboru. 
Absolventský koncert Michaela Kvardová (sólový zpěv II. stupeň), v koncertním sále školy 
Modřice, pedagogické vedení MgA. Marta Reichelová 
Literárně dramatický obor pro ŠD ZŠ Modřice - "Pohádka o boudě" a "Aprílová škola“ v koncertním 
sále školy Modřice 
Absolventské vystoupení žákyň 6. ročníku LDO - Alena Harsányiová, Tereza Petláková, Kristýna 
Šulová a Anna Woodová v koncertním sále školy Modřice 
90. výročí založení umělecké školy Pohořelice. Jako host vystoupil smyčcový soubor TATAŘI. 
Májová dechparáda - společné vystoupení školních dechových orchestrů ZUŠ Ořechov - 
TAŠKAŘÍCI, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Rosice v Obecním sále KC Ořechov 
Literárně dramatický obor pro rodiče a veřejnost - závěrečné vystoupení celého "dramaťáku" 
v koncertním sále školy Modřice - Pohádka o boudě, Aprílová škola a Třesky plesky 
MK 76 - Setkání při swingu, komorní koncert k 75. výročí narození jazzového kytaristy, 
skladatele a pedagoga Milana Kašuby. V rámci koncertu vystoupí Jazzové trio Milana Kašuby, 
žáci a učitelé ZUŠ Ořechov-Modřice a Smíšený pěvecký sbor města Modřice v zasedacím sále 
radnice města Modřice 
X. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2015 v budově Konzervatoře Brno. 
Soutěže se zúčastní žáci: Tomáš Smejkal (kategorie JUNIOR A), Petr Vaňáček (kategorie JUNIOR 
B) 
Den dětí v OD KIKA v obchodním domě KIKA v OC Olympia, v rámci oslav Dne dětí vystoupí 
smyčcový soubor Tataři a klarinetové kvarteto 

 
Červen 

Absolventský koncert - Laura Jamrichová (klavír I. stupeň), Eliška Kopečná (klavír I. stupeň) 
a Natálie Mohylová (klarinet I. stupeň), Michal Kadlec (klarinet a saxofon II. stupeň)  
Absolventský koncert - Marie-Anna Havránková (LDO) a Petr Thiel (akordeon) v Obecním sále 
KC Ořechov 
Absolventský koncert - Matěj Bagár (kytara I. stupeň), Štěpán Žák (kytara I. stupeň) a Petr 
Naništa (kytara II. stupeň), koncertní sál Modřice 
Absolventský koncert - Eliška Horňáková (housle I. stupeň) a Jakub Řehoř (klavír I. stupeň) 
v koncertním sále školy Modřice 

 Závěrečné koncerty žáků Hudebního oboru, koncertní sál školy Modřice a sál KC Ořechov 
 Absolventský koncert - vystoupí žáci Hudebního oboru: Vojtěch Horký (trubka I. stupeň), Karel 
Novotný (trubka I. stupeň), Miroslav Buchníček (klarinet I. stupeň), Damián Adamus (klarinet 
I. stupeň), Markéta Masnicová (klarinet I. stupeň), David Snášel (kytara I. stupeň, Veronika 
Kulová (klavír I. stupeň). Výtvarné práce vystaví: Markéta Masnicová (výtvarný obor I. stupeň) 
v koncertním sále školy Modřice 
Koncert bubeníčků pro rodiče a přátele školy - vystoupili žáci Hudebního oboru - hra na bicí 
nástroje: Radek Daniel (2. ročník), Vojta Bauer (1. ročník) a Viktor Hladík (1. ročník)  
Absolventský koncert - Veronika Obdržálková (klavír I. stupeň) v koncertním sále školy Modřice 
Krojované hody Želešice - v rámci hodových oslav vystoupil školní dechový orchestr Taškaříci, 
obec Želešice 
Mozartovy děti 2015 - v rámci festivalového programu "Brno - město uprostřed Evropy", se 
mladí adepti umění ze ZUŠ představují také na pódiu na náměstí Svobody. Klarinetové 
kvarteto školy. Nám. Svobody v Brně 
Absolventský koncert - Lucie Kotková (klavír II. stupeň)v koncertním sále školy Modřice 
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Kostelní koncert - Kirchekonzert - V rámci dlouhodobé spolupráce s rakouskou uměleckou 
školou Musikschule Hohenau an der March vystoupí jako host školní kytarové trio v chrámu 
Hohenau an der March 
Absolventský koncert - Petra Jedličková (housle II. stupeň) a Helena Jedličková (klavír I. stupeň) 
v koncertním sále školy Modřice 
 

 
Soutěže a soutěžní přehlídky 2014/2015 
 
Soutěže žáků základních uměleckých škol ve školním roce 2014/2015 
 
Sólový zpěv III. kategorie: Barbora Cveková – 1. místo s postupem (pedagogické vedení MgA. Marta 
Reichelová)  

Komorní zpěv IV. kategorie – komorní duo Natálie Václavová, Michaela Kvardová – 1. místo 
s postupem (pedagogické vedení MgA. Marta Reichelová)  

Hra na příčnou flétnu I. kategorie: Michal Drnovský – 2. místo (pedagogické vedení Klára Zavadilová)  

Hra na příčnou flétnu II. kategorie: Tereza Večeřová – 3. místo (pedagogické vedení Klára 
Zavadilová)  

Hra na příčnou flétnu III. kategorie: Michaela Němcová – Čestné uznání (pedagogické vedení Klára 
Zavadilová)  

Hra na příčnou flétnu V. kategorie: Lenka Černá – 2. místo (pedagogické vedení Klára Zavadilová)  

Hra na příčnou flétnu VII. kategorie: Eliška Císařová – 2. místo (pedagogické vedení Klára Zavadilová)  

Hra na klarinet I. kategorie: Lenka Doležalová – Čestné uznání (pedagogické vedení Pavel Rosendorf 
dipl.spec.)  

Hra na klarinet IV. kategorie: Damián Adamus – 2. místo (pedagogické vedení Pavel Rosendorf 
dipl.spec.)  

Hra na klarinet VII. kategorie: Vít Skřička – 1. místo s postupem (pedagogické vedení Pavel Rosendorf 
dipl.spec.)  

Hra na trubku 0. kategorie: Filip Šenkýř - 2. místo (pedagogické vedení BcA. Lukáš Daněk)  

Hra na trubku I. kategorie: Tomáš Smejkal - 1. místo (pedagogické vedení BcA. Lukáš Daněk)  

Hra na tenor I. kategorie: Jakub Cvek - 2. místo (pedagogické vedení BcA. Lukáš Daněk)  

Hra na tenor II. kategorie: Šimon Rýpar - 2. místo (pedagogické vedení Jaroslav Hadrava)  

Hra na trubku 3. kategorie: Petr Vaňáček - 2. místo (pedagogické vedení Mgr. Petr Křivánek)  

Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2015: 
 
Tomáš Smejkal – Diplom kategorie Junior A (pedagogické vedení BcA. Lukáš Daněk) 
 
Petr Vaňáček – Diplom kategorie Junior B (pedagogické vedení Mgr. Petr Křivánek) 
 
 
Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů: 

Julie Hroudná – stříbrné pásmo kategorie 7 - 8 let klavír (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová)  

Alžběta Slaná – stříbrné pásmo kategorie 9 -10 let klavír (pedagogické vedení MgA. Jana Šmídová)  

Veronika Obdržálková – bronzové pásmo kategorie 11 -12 let klavír (pedagogické vedení MgA. Jana 
Šmídová)  
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Přijetí žáků ke studiu na vyšších odborných školách 
uměleckého zaměření 
 
Žákyně výtvarného oboru Markéta Masnicová, vykonala zdárně talentové zkoušky a byla přijata ke  
 
studiu na Střední škole umění a designu, stylu a módy na Husově ulici v Brně.  
 
 
 

11. VÝSLEDKY KONTROL 
 
Kontrola ze strany České školní inspekce.  
 
Dne 10. března 2015 byla zahájena komplexní inspekční činnost podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. 
b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
 Předmětem inspekční činnosti bylo: 

- zjišťování hodnocení, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou 
- zjištění a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem 
- státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání – kontrolovaným obdobím byl 
aktuální školní rok od data inspekční činnosti 

 
 
Inspekční zpráva – výstupy hodnocených kapitol 

 
Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů: 
Ve vztahu k realizaci ŠVP ZUV má škola pro vzdělávání velmi dobré podmínky. 
 
Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 
Vzdělávání u všech žáků směřovalo k postupnému rozvoji kompetencí na úrovni odpovídající 
jejich individuálním předpokladům. Průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům 
Celkové výsledky vzdělávání mají vzhledem k realizovanému ŠVP ZUV velmi dobrou úroveň. 
 
 
Závěry 

 
K silným stránkám školy patří zejména dlouhodobá naplněnost školy a zájem žáků o vzdělávání, 
nastavený model řízení školy a jeho realizace, kvalitní pedagogický sbor a s tím úzce související 
velmi dobrá úroveň průběhu a výsledků vzdělávání žáků, podpora individuálního talentu žáků 
a úspěšná reprezentace školy na veřejnosti.  
Ve sledovaném období od poslední inspekční činnosti v roce 2008 došlo ve škole ke změnám. Od 
srpna 2012 nastoupil do funkce současný ředitel školy. Změny nastaly v místě poskytovaného 
vzdělávání, přestěhováním do zrekonstruované budovy se zkvalitnily prostorové podmínky 
a materiální vybavení školy. ZUŠ zahájila pravidelnou spolupráci s partnerskými školami v České 
republice a v zahraničí (Rakousko). 
 
Zpráva o plnění opatření přijatých k nápravě nebyla organizaci předkládána. 
 

 

 

Kontrola jiných organizací 
 
POUZE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
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Revize – hasicí přístroje, elektrospotřebiče  
 
Byly provedeny periodické kontroly hasebních přístrojů na obou pracovištích ZUŠ Ořechov-Modřice 
(3 budovy). Kontrolovány byly lhůtníky provozuschopnosti hasebních přístrojů.  
- ZUŠ Ořechov: hasicí přístroje, 24. březen 2015 
- ZUŠ Modřice: hasicí přístroje, 24. březen 2015 
 

Byly provedeny periodické kontroly elektrických zařízení a přístrojů: 
 - ZUŠ Ořechov: elektrospotřebiče, duben 2014 
 - ZUŠ Modřice: elektrospotřebiče, duben 2014 – platnost do dubna 2016 

 

Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích. 
 

 
 

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
 
 

 
1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31. 12. 2014)  
 

Náklady celkem 6.890.932,82 Kč 

Výnosy celkem 6.972.117,89 Kč 

Příspěvek na provoz 91.000,- Kč 

Čerpání fondů 100.271,- Kč 

Limity zaměstnanců 14,30 

Přímé náklady na vzdělání 5.798.832,- Kč 

Mzdové náklady 4.387.135,- Kč 

Přijaté dotace - město Modřice 50.000,- Kč 

Přijaté dotace - obec Ořechov 25.000,- Kč 

Výše úplaty za vzdělávání 886.120,- Kč 
 
 

 
 
 
 
 

Úplata za vzdělávání je hrazena ve dvou splátkách do 15. září na I. pololetí školního roku a do 
15. února na II. pololetí školního roku. 

 

OBORY 

Přípravné studium PHV, 
PVV, PTV, PDV 

1 žák v hodině 2-4 žáci v hodině 

Hudební 900,- Kč 1.600,- Kč 1.000,- Kč 

Výtvarný 1.000,- Kč 1.200,- Kč 
kolektivní výuka  

Taneční 900,- Kč    1.000,- Kč 
kolektivní výuka  

Literárně dramatický 700,- Kč    700,- Kč 
kolektivní výuka  

 
 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 81.185,07 Kč 
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2) DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

 
 Od 1. 9. 2013 škola provozuje doplňkovou činnost. Jedná se o podnájem pronajatých prostor 
školy na odloučeném pracovišti v Modřicích, Benešova 268 – pohybové kurzy. 
Tato činnost vygenerovala zisk za rok 2014 ve výši 19.988,-- Kč.   

 
3) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK 
 
 Pořízení hudebních nástrojů. Ve školním roce pořízeny tyto hudební nástroje a příslušenství: 
2x Es klarinet Belltone, B baryton Belltone,2 x housle, trubka Yamaha, bezdrátový zpěvový set, mixážní 
pult, mikrofony, reproduktory, zesilovač, 15 x notový stojan, klavír Yamaha a další příslušenství.  

 

 

 

13.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ 

 
Ve sledovaném období nebyly realizovány. 

 
 
 

14.  SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ 
A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Sdružení rodičů a přátel školy 
 
 Sdružení rodičů a přátel školy v čele se svou předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou podporuje 
činnost školy velmi promyšleně a intenzivně. S ředitelem školy úzce koordinuje své jednotlivé aktivity. 
Výčet akcí sdružení je široký. K nejvýznamnějším patřila organizace a logistické zajištění 2. ročníku 
Kaštánkového veselí v areálu Pod Kaštany v Modřicích ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Modřice, vánoční 
tvorby adventních věnců, vánoční jarmarky v Ořechově a Modřicích a další. Dostává se nám materiální 
podpory ve formě dárků absolventům, při odměňování žáků po koncertech školy či Dnů matek, drobné 
pozornosti při výměnných koncertech s rakouskou hudební školou, úhrada startovného při uměleckých 
soutěžích žáků atd. Za velmi podstatný přínos pro naši školu a širokou veřejnost považuji organizaci 
kurzů  uměleckého vzdělávání dětí, které nemůže škola z důvodu schválené povolené kapacity přijmout 
ke vzdělávání. Má to obrovský význam jak pro účastníky kurzů, kterým se dostává kvalitního 
pedagogického vedení a fundovaných informací a současně je to i pro školu možnost, jak udržet zájem 
dětí a jejich rodičů o umělecké vzdělávání a současně objevit i talentované děti, které by jinak 
v případě odmítnutí ztratily pravděpodobně o tento druh vzdělávání zájem. Vyjadřuji našemu SRPŠ 
v čele s paní Irenou Pšeničkovou velký dík za cílenou a trvalou pomoc naší škole a vyjadřuji naději 
v další velmi dobrou spolupráci a vzájemnou součinnost, které si nesmírně vážím a která je svým 
charakterem nezastupitelnou. 

 
Členství v asociaci ZUŠ 
 
 Základní umělecká škola Ořechov, okres Brno-venkov je členem Asociace základních 
uměleckých škol (AZUŠ) od 14. 2. 2005 a platí roční členské příspěvky schválené Valnou hromadou 
AZUŠ. 
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15. PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI 
ŠKOLY  

Blahopřejeme žákům k umístění v okresních, krajských a ústředním kole 
soutěží žáků ZUŠ a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2014/2015 Pochvalu ředitele žákům: 

 

Petře Jedličkové za vynikající výsledky ve hře na housle, klavír, zapojení do mnoha komorních souborů 
a za dlouholetou příkladnou reprezentaci školy  

Elišce Císařové za vynikající výsledky ve hře na příčnou flétnu a za dlouholetou příkladnou reprezentaci 
školy 
 
Lence Černé za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na příčnou flétnu  

Michalu Drnovskému za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na příčnou 
flétnu 

Michaele Němcové za reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na příčnou flétnu 

Tereze Večeřové za reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na příčnou flétnu  

Damiánu Adamusovi za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na klarinet 

Lence Doležalové za reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na klarinet 

Elišce Maršálkové, člence klarinetového kvarteta za dlouholetou příkladnou reprezentaci školy   

Ondřeji Nováčkovi, členu klarinetového kvarteta za příkladnou reprezentaci školy 

Vítu Skřičkovi za vynikající a příkladnou reprezentaci školy v okresním a krajském kole soutěže žáků 
ve hře na klarinet 

Tomáši Smejkalovi za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na trubku 
a na X. Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno 2015 

Veronice Obdržálkové za vynikající studijní výsledky a příkladnou reprezentaci školy ve hře na klavír  

Alžbětě Slané za příkladnou reprezentaci školy v uměleckých soutěžích ve hře na klavír 

Julii Hroudné za příkladnou reprezentaci školy v uměleckých soutěžích ve hře na klavír 

Markétě Masnicové  studijní zaměření Výtvarná tvorba za vynikající studijní výsledky 

Petru Vaňáčkovi za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže žáků ve hře na trubku a na 
X. Mezinárodní interpretační soutěži žesťových nástrojů Brno 2015 
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Příspěvky do Zpravodajů v Ořechově a Modřicích v měsíci červnu 2015 
 

Vážení občané,  
dovolte mi, abych vás se závěrem školního roku 2014/2015 prostřednictvím vašeho ořechovského 
a modřického zpravodaje seznámil s činností, výsledky vzdělávání a děním v Základní umělecké škole 
Ořechov – Modřice. 
V soutěžích uměleckých škol, které pravidelně vyhlašuje MŠMT, postoupily v sólovém a komorním 
zpěvu z prvních míst v kole okresním, pořádaném naší školou, do kola krajského v ZUŠ Kyjov žákyně 
Barbora Cveková, Natálie Václavová a Michaela Kvardová. I v kole krajském byly naše zpěvačky velmi 
úspěšné a postoupily z prvních míst ve svých kategoriích do kola ústředního, které se konalo  
17. – 19. dubna 2015 v ZUŠ Turnov. Ze srdce Českého ráje jsme si díky skvělým výkonům odvezli třetí 
místa v celorepublikovém srovnání.  
Blahopřejeme žákyním školy k vynikajícímu umístění. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
Barboře Cvekové (3. kategorie, sólový zpěv) a Michaele Kvardové a Natálii Václavové (4. kategorie, 
komorní zpěv). Na místě je i poděkování za vynikající pedagogické vedení učitelce předmětu MgA. 
Martě Reichelové. 
Postupem z prvního místa z kola okresního do krajského ve hře na dřevěné dechové nástroje nás v ZUŠ 
Vítězslavy Kaprálové Brno reprezentoval žák Vít Skřička, 7. kategorie ve hře na klarinet, pedagogické 
vedení Pavel Rosendorf, dipl. spec. Vítek obdržel Čestné uznání. I jemu patří poděkování za výbornou 
reprezentaci školy. 
Nutno podotknout, že umělecké soutěže nejsou jediným a především rozhodujícím indikátorem kvality 
školy. Slouží spíše k srovnání úrovně dovedností žáků a cest, kterou se základní umělecké vzdělávání 
ubírá. 
Škola zorganizovala nebo se podílela v končícím školním roce celkem na více jak 60 vystoupeních. 
Z těch významnějších bych zde rád zmínil naše, dá se i psát tradiční, vystoupení pro Klub důchodců 
Kovolitu Modřice, kde nacházíme vždy pozorné a milé posluchače. 
V rámci navazování kontaktů a přátelských muzikantských setkání žáků uměleckých škol se nám 
v měsíci dubnu podařilo opět uspořádat klavírní trojkoncerty zde v Modřicích a spolupodílet se na 
vystoupení v ZUŠ Brno Veveří a ZUŠ Orchidea Brno. 
V Ořechově se uskutečnil Taneční trojkoncert za účasti našich žáků z Modřic, ZUŠ Klobouky u Brna 
a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Taneční obor pod vedením MgA. Jany Suché nabídl divákům jedinečný 
zážitek. 
Aby toho nebylo málo, uspořádali jsme v měsíci květnu Májovou dechparádu v Ořechově. Vystoupila 
zde dechová kapela naší školy Taškaříci a dechové orchestry ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Rosice. Naplněný 
sál Kulturního centra Ořechov odměnil všech více jak 50 muzikantů zaslouženým dlouhotrvajícím 
potleskem. Filosofii spolupráce a vzájemného poznávání žáků a škol považujeme v dnešní době, 
zaměřené převážně a jen na výkony, pro naše žáky v rámci výchovy a vzdělávání za podstatně 
přínosnější. 
Rozjeli jsme se ještě i do Poličky, kde se konala soutěžní klavírní přehlídka, zaměřená na dílo 
hudebního skladatele Bohuslava Martinů v místě jeho rodiště. Reprezentovaly nás žákyně Julie 
Hroudná, Alžběta Slaná a Veronika Obdržálková a přivezly stříbrné a bronzové pásmo.  Děkujeme 
žákyním za výtečné výkony a MgA. Janě Šmídové za skvělé pedagogické vedení. 
Pokud budete mít cestu kolem, nenechte si ujít vystoupení našeho klarinetového kvarteta 21. června 
v 12.00 hod. v Brně na náměstí Svobody v rámci kulturních akcí „Brno – město uprostřed Evropy“ ve 
festivalovém programu „Mozartovy děti“  
V závěru svého příspěvku chci zmínit účast ZUŠ Ořechov – Modřice na akci, která svým významem zcela 
jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště naší umělecké školy. Pozorní čtenáři minulých čísel 
modřického zpravodaje vědí, že máme partnerskou školu i v Dolním Rakousku v městě Hohenau an der 
March neboli Hohenau nad Moravou. Jak už to občas bývá, někdy je třeba kousek náhody, štěstí či být 
ve správnou chvíli na správném místě. Díky partnerství s rakouskou hudební školou jsme tak dostali 
nabídku na hudební příspěvek při slavnostní akci „Setkání tří zemí“, kdy jsme jako reprezentanti České 
republiky měli dne 22. dubna přímo v Hohenau možnost vystoupit při příležitosti výročí 20 let vstupu 
Rakouska do Evropské unie. Město bylo pověřeno organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed 
rozšířené unie se společnými hranicemi České a Slovenské republiky. Pan Herbert Freitag, starosta 
města Hohenau, nás oslovil a slovo dalo slovo. Byli přítomni vzácní hosté, dlouholetý spolkový kancléř 
Dr. Franz Vranitzky, tehdejší eurokomisař Franz Fischler, velvyslanec České republiky ve Vídni pan Jan 
Sechter, velvyslanec Slovenské republiky Juraj Machač, jejich protějšky v Praze i Bratislavě. Celé 
setkání natáčela rakouská televize. Bylo velmi příjemné učit moderátorku českou souhlásku „ř“, kterou 
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musela použít při představení klarinetového kvarteta naší školy Ořechov – Modřice. Nakonec to ale 
zvládla na výbornou. Na výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v sále vyzváni, aby povstali, 
a v podání naší a rakouské hudební školy zazněla Óda na radost L. v. Beethovena jako oficiální hymna 
EU. 
Dovolte mi touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy za 
jejich práci, samozřejmě i našemu skvělému Sdružení rodičů a přátel školy v čele s paní Irenou 
Pšeničkovou a přát všem klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se nyní zhluboka nadechne a připraví 
se na školní rok 2015/2016. Žákům přejeme krásné prázdniny a vám příjemné letní dny. 
 

P. Křivánek, ředitel školy 
 
 Předložená zpráva je v případě základního uměleckého vzdělávání nepovinným dokumentem. 
Obsahuje výčet a hodnocení většiny požadovaných oblastí dle Vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Slouží jako popis činnosti školy, výsledků výchovy a vzdělávání ve sledovaných 
oblastech. 
   
  
V Ořechově 2. října 2015              Mgr. Petr Křivánek 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


