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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:

49 46 17 02

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
Výtvarný
Literárně - dramatický

80 žáků

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 i dalších jako z Moravan, Heršpic,
Přízřenic, Nebovid, Rajhradu, Popovic a Bratčic. 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 2018/2019 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou
kapacitu 327 žáků. Z toho pro hudební obor 247 žáků, výtvarný, taneční a literárně - dramatický obor
celkem 80 žáků.
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 327 žáků, z toho 189 dívek
a 9 cizinců (3 ze zemí EU). V přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního studia 31 žáků
(23 dívek), v základním studiu I. stupně 275 žáků (154 dívek), v základním studiu II. stupně 21 žáků
(12 dívek).
Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 28 žáků. I. stupeň absolvovalo 23 žáků,
z toho 18 dívek. II. stupeň 5 žáků, z toho 3 dívky.
Hudební obor - I. stupeň absolvovalo 18 žáků, II. stupeň 5 žáků, výtvarný obor - I. stupeň absolvoval
1 žák, literárně dramatický obor I. stupeň 4 žáci.
1) Hudební obor
V oboru studovalo celkem 247 žáků, v základním studiu I. stupně 221 žáků, z toho v přípravném
studiu ke vzdělávání I. stupně základního studia 17 žáků, v základním studiu II. stupně 26 žáků.
Celková povolená kapacita 247 žáků oboru byla využita na 100%.
2) Výtvarný obor
V oboru studovalo celkem 42 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně
základního studia 3 žáci, v základním studiu I. stupně 39 žáků.
3) Taneční obor
V oboru studovalo celkem 17 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání
I. stupně studoval1 3 žáci, v základním studiu I. stupně 14 žáků.
4) Literárně - dramatický obor
V oboru studovalo celkem 21 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání
I. stupně základního studia 1 žák, v základním studiu I. stupně 19 žáků, v základním studiu
II. stupně 1 žák.
Celková povolená kapacita kolektivních oborů 80 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

Studium s
rozšířeným
počtem
vyučovacích
II. stupeň hodin

Základní studium

I. stupeň

Studium
pro
dospělé

Celkem

HUDEBNÍ OBOR

22

201

29

0

0

247

Hra na klavír

1

55

6

0

0

61

Hra na akordeon

0

10

0

0

0

10

Hra na housle

1

15

3

0

0

18

Hra na violoncello

0

4

1

0

0

5

Hra na kytaru

0

40

1

0

0

41

Hra na zobcovou flétnu

1

9

0

0

0

9

Hra na příčnou flétnu

0

10

6

0

0

16

Hra na klarinet

0

13

3

0

0

16

Hra na saxofon

0

6

1

0

0

7

Hra na trubku

0

9

1

0

0

10

Hra na pozoun

0

2

1

0

0

3

Hra na tenor

0

7

0

0

0

7

Hra na tubu

0

1

0

0

0

1

Hra na bicí nástroje

0

5

1

0

0

6

Sólový zpěv

0

18

2

0

0

20

3

0

0

0

0

3

VÝTVARNÝ OBOR

3

36

0

0

0

40

TANEČNÍ OBOR
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

3

10

0

0

0

15

1

21

2

0

0

25

Přípravné ročníky

stav k 30. 9. 2018
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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 23 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. Drobnými úpravami jsme odhlučnili učebny hudebního oboru,
aby vyhovovaly hygienickým podmínkám stanoveným RVP. Obec Ořechov zrekonstruovala a rozšířila
parkoviště za školou a vybudovala k němu novou příjezdovou cestu ke škole.
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 housle, 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. Záměrem, který bychom chtěli v příštích
letech realizovat, je zabudování klimatizace do koncertního sálu školy a provést akustickou úpravu
místnosti pro výuku bicích nástrojů. 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. 6.2019:
Počet zaměstnanců celkem

23

Přepočtený počet zaměstnanců

15,22

Počet pedagogických pracovníků

21

Počet nepedagogických pracovníků

2

Dohody o provedení práce-počet smluv

9

Počet pedagogických pracovníků přepočtený

13,03

Počet kvalifikovaných pedagogů

21

Počet nekvalifikovaných pedagogů

0

Počet aprobovaných pedagogů

21

Počet neaprobovaných pedagogů

0

Počet nově přijatých pedagogů

0

Z toho přijatých absolventů

0

Počet externích pracovníků

0

Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do důchodu

1

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 21 pedagogických pracovníků s věkovým
průměrem 49 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 31. 7. 2019 ukončila na vlastní žádost Dohodou pracovní poměr na pozici učitelka literárně
dramatického oboru v ZUŠ Ořechov paní Olga Marková a odešla do starobního důchodu. Na toto místo
v ZUŠ Ořechov nastoupí od 1. 9. 2019 paní BcA. Denisa Daňková, absolventka Janáčkovy akademie
múzických umění Brno, obor Dramatická výchova a Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty, obor
Pedagogika.
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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

23

Valná hromada AZUŠ

1

Bicí soboty – Konzervatoř Brno – 2 semináře

1

Právní poradna – změny ve školské legislativě – SSŠ Brno

1

Elektronická organizace soutěží ZUŠ

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.
U pracovního zařazení školník (1 zaměstnankyně) periodická proškolování v oblasti BOZP a k dodržování
stanovených pracovních postupů.

Vzdělávání v oblasti BOZP a PO
Všichni zaměstnanci školy absolvovali 28. 8. 2019 periodické školení BOZP a PO, OZO (osoba
odborně způsobilá) A. Chládek. U nové zaměstnankyně 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 dubnu se uskutečnila
zevrubná všech pracovišť kontrola BOZP a PO OZO Antonín Chládek (firma Chládek s.r.o.). Výstup dokumentace BOZP. Ředitel školy provedl v měsíci dubnu 2019 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.
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8. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Přijímací zkoušky
Přijímání ke studiu ve školním roce 2018/2019.
Naplněnost oborů a značný zájem veřejnosti o umělecké vzdělávání i díky populačně silným ročníkům,
které nastupují k základnímu vzdělávání, opět neumožnily vyhovět všem talentovaným zájemcům.
Kapacita školy je limitována finančními zdroji a nutností jejího striktního dodržení. Celkem bylo přijato
55 nových žáků (z toho 37 dívek). Zbývajícím byly nabídnuty kurzy uměleckého vzdělávání,
organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov.
OBORY
Celkem

Počet přijatých

55

Hudební

Výtvarný

Taneční

Literárně dramatický

37

12

2

4

9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Učební plány
Výuka probíhala ve všech ročnících I. a II. stupně základního studia všech čtyř uměleckých oborů
dle Školního vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecké školy,
příspěvková organizace s motivačním názvem „Škola hrou, tancem, malbou a přednesem“ (dále jen
ŠVP), s platností od 1. 9. 2012, který má od 31. 1. 2019 V. vydání, rozšířené o studijní zaměření Hra
na kontrabas.
Základní cíle výchovy a vzdělávání
Základní cíle výchovy a vzdělávání, které definuje Rámcový vzdělávací program pro základní
umělecké vzdělávání, jsme zapracovali a stanovili ve Školním vzdělávacím programu pro základní
umělecké vzdělávání Základní umělecké školy Ořechov, příspěvková organizace.

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;
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Výběr ze zvolených výchovných a vzdělávacích strategií:
- předáváme 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.
Podpůrná opatření pro základní vzdělávání doporučena u 3 žáků v základním vzdělávání. Výuka probíhá
v ZUŠ dle doporučené organizace výuky PPP bez IVP.
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
Učitelé seznámili v měsíci září 2018 s obsahem Školního řádu všechny své žáky, zákonní zástupci žáků
nezletilých formou seznámeni na Přihláškách ke studiu. Školní řád obsahuje práva a povinnosti žáků.
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. Jsou přijata bezpečnostní opatření, zaměřená na uzavírání
hlavních vstupů do budov a žáci jsou důsledně vedeni k jejich dodržování.
Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá dle příslušné kapitoly ŠVP. Postupové komisionální zkoušky a závěrečné
zkoušky, ve většině případů formou veřejného vystoupení a divadelního představení (2 žákyně
hudebního oboru komisionální přezkoušení) vykonali žáci v souladu s Vyhláškou 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání. Žák výtvarného oboru výstavou svých prací v přilehlých prostorách
koncertního sálu při příležitosti koncertů. Žáci tanečního oboru se prezentovali vystoupením při
tanečním trojkoncertu (ZUŠ Ořechov, Klobouky a Lomnice u Tišnova) v měsíci dubnu. Žáci literárně
dramatického oboru představili výsledky své práce formou samostatných představení, či moderováním
akcí školy.
Docházka, omluvené a neomluvené hodiny
Docházka žáků do výuky dle výstupů a součtů omluvených hodin byla standardní. Nebyla udělena
neomluvená hodina. Rodiče 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
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povinných předmětů 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 18 žákům hudebního oboru a 3 žákům předmět
Komorní hra, či Hra v orchestru, jako součásti studijního zaměření Komorní hra.
Výuka komorní hry ve studijním zaměření Hra na klavír je zajištěna předmětem Klavírní seminář. Žáci
navštěvovali tento předmět se zájmem.
Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2018/2019:
Celkem žáků

Prospělo s
vyznamenáním

324

253

Prospělo

Neprospělo

44

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

Neklasifikován, nevykonána
postupová zkouška,
ukončena docházka
v průběhu školního roku

27

1

0

Počet absolventů: 28
OBORY

I. stupeň

II. stupeň

Hudební

18

5

Výtvarný

1

0

Taneční

0

0

Literárně - dramatický

4

0

Seznam absolventů:
HUDEBNÍ OBOR
Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
předmět
1. Blatná Natálie
Hra na klavír
2. Černá Eliška
Hra na kytaru
3. Dovala Abigail Karla
Hra na housle
4. Holubová Gabriela
Hra na housle
5. Horký Václav
Hra na akordeon
6. Jirků Vojtěch
Hra na akordeon
7. Klanica Dalibor
Hra na kytaru
8. Konečná Karolína
Hra na příčnou flétnu
9. Lhotecký Kryštof
Hra na klarinet
10. Nováček Matouš
Hra na tenor
11. Podracká Anna
Hra na klavír
12. Polášková Kateřina
Hra na housle
13. Salneková Anna
Hra na kytaru
14. Slaná Alžběta
Hra na klavír
15. Smotrilová Kateřina
Hra na klavír
16. Šťastná Jana
Hra na kytaru
17. Varechová Alžběta
Hra na klavír
18. Wossalová Kristýna
Hra na klavír

ročník
7/I
4/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I
7/I

pedagogické vedení
Pavla Švestková
Marie Voldánová
Alžběta Grecová
Alžběta Grecová
Hana Kalendová
Hana Kalendová
Marie Voldánová
Klára Zavadilová
Jaroslav Hadrava
František Kříž
Tereza Plešáková
Alžběta Grecová
Lucie Chaloupková
Jana Máslová
Barbora Křemenáková
Pavel Rosendorf
Pavla Švestková
Barbora Křemenáková

II. stupeň základního studia
19. Adamus Damián
20. Černá Lenka
21. Masnicová Markéta
22. Obdržálková Veronika
23. Řehoř Jakub

4/II
4/II
4/II
4/II
4/II

Pavel Rosendorf
Klára Zavadilová
Pavel Rosendorf
Jana Máslová
Barbora Křemenáková

Hra
Hra
Hra
Hra
Hra

na
na
na
na
na

klarinet
příčnou flétnu
klarinet
klavír
klavír
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Zdeněk Bernát

VÝTVARNÝ OBOR

pedagogické vedení

Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
24. Wossalová Kristýna

Výtvarná tvorba

7/I

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

pedagogické vedení

Olga Marková

Absolventi I. stupně základního studia
jméno žáka
25. Dovala Abigail Karla
26. Foltýnová Anna
27. Frimmelová Jana
28. Šustáčková Veronika

Herecká
Herecká
Herecká
Herecká

7/I
7/I
7/I
7/I

TANEČNÍ OBOR

průprava
průprava
průprava
průprava

nebyl absolvent/ka

10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
ROK 2018
Září
Svatováclavské hody Modřice - v rámci hodového veselí vystoupil v areálu Pod kaštany školní dechový
orchestr Taškaříci pod vedením MgA. Františka Kříže
Říjen
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích
Slavnostní zasazení lípy na náměstí Svobody v Modřicích.
V rámci slavnostního zasazení lípy před radnicí u příležitosti
100. výročí vzniku Československé republiky, vystoupil se svým programem školní dechový orchestr
Taškaříci pod pedagogickým vedením MgA. Františka Kříže.
Listopad
Jubilanti obce Ořechov.
V rámci slavnostního setkání zastupitelů obce Ořechov s občany Ořechova, kteří se v roce 2018 dožili
významného životního jubilea, vystoupili žáci hudebního oboru.
REPUBLIKA - koncert učitelů k oslavě 100. výročí založení Československa,
koncertní sál školy Modřice. Učitelský koncert k oslavě 100. výročí založení naší republiky.
Vánoční jarmark, nádvoří ZŠ Modřice na ul. Benešova. V rámci programu vystoupili žáci hudebního
oboru
rozsvícení vánočního stromu – Radostice (společně s pěveckým sborem ZŠ Radostice) školní dechový
orchestr Taškaříci
rozsvícení vánočního stromu – Modřice - žáci flétnové třídy
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Prosinec
rozsvícení vánočního stromu - Prštice, školní dechový orchestr Taškaříci
rozsvícení vánočního stromu - Želešice, školní dechový orchestr Taškaříci
rozsvícení vánočního stromu - Ořechov, školní dechový orchestr Taškaříci
adventní koncert - JH Band, kostel sv. Jiří v Ořechově Tikovicích. Současní i bývalí žáci Jaroslava
Hadravy.
společné vánoční vystoupení žáků Literárně dramatického oboru, Přípravné hudební výchovy
a Hudební nauky v Ořechově i Modřicích
vánoční koncert - Modřice, koncertní sál školy Modřice. Vánoční vystoupení žáků
rozsvícení vánočního stromu – Syrovice a Hajany - klarinetové kvarteto
vánoční koncert - Ořechov, obecní sál KC Ořechov. Vánoční vystoupení žáků
REPUBLIKA - koncert učitelů k oslavě 100. výročí založení Československa,
Obecní sál KC Ořechov. Učitelský koncert k oslavě 100. výročí založení naší republiky.
Brněnské vánoce 2018, nám. Svobody v Brně. Vystoupení klarinetového kvarteta Clarteto,
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec., flétnového souboru Monoceros, pedagogické vedení
Klára Zavadilová.
Adventní koncert, kostel sv. Jiří v Tikovicích. Vystoupení žáků a učitelů Základní umělecké školy
Ořechov v kostele sv. Jiří v Tikovicích (Ořechov u Brna).

ROK 2019
Leden
Školní kolo soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů, koncertní sál
školy Modřice
Únor
Předsoutěžní trojkoncerty ZUŠ Ořechov, Židlochovice, Pohořelice, koncertní sál školy Modřice, sál
ZUŠ Židlochovice, sál ZUŠ Pohořelice. Zúčastnili se žáci škol soutěže MŠMT Komorní hra s převahou
dřevěných nástrojů, kteří se zúčastnili okresních kol soutěží ZUŠ pořádaných MŠMT
Březen
Pohádka "DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ", Pasivní dům seniorů v Modřicích.
Vystoupení žáků LDO pod pedagogickým vedením O. Markové pro modřické seniory, hudební spolupráce
A. Grecová, H Kalendová.
Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ČR, obecní sál KC Ořechov.
ZUŠ Ořechov byla ve školním roce 2018/2019 pořádající školou krajského kola soutěže žáků základních
uměleckých škol České republiky v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, vyhlášené
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. (39 škol JMK a 94 soutěžících žáků).
PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny, obřadní síň piaristického kláštera - ZUŠ Příbor.
3. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír. Žáci klavírní třídy Mgr. Pavly Švestkové.
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Duben
Pasivní dům Modřice. Vystoupení žáků Literárně dramatického oboru a žáků Hudebního oboru akordeonistů z třídy p. učitelky MgA. Hany Kalendové.
Taneční trojkoncert, obecní sál KC Ořechov. 5. ročník společného vystoupení žáků Tanečního oboru
ZUŠ Ořechov - Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova, pod pedagogickým vedením
MgA. Jany Suché.
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích
Absolventské koncerty
Květen
Výstava - Kresby Jany Zlámalové, budova Muzea města Modřice. Na vernisáži kreseb paní Jany
Zlámalové vystoupili žáci hudebního oboru, kytarové třídy Marie Voldánové.
KONCERT PRO MAMINKY Ořechov, Obecní sál KC Ořechov. Hudební dárek maminkám ke Dni matek od
žáků Přípravné hudební výchovy a nižších ročníků I. stupně hudebního oboru.
KONCERT PRO MAMINKY Modřice
koncertní sál Modřice
Hudební dárek maminkám ke Dni matek od žáků Přípravné hudební výchovy a nižších ročníků I.
stupně hudebního oboru.
Absolventské koncerty
FESTIVAL DECHOVÝCH ORCHESTRŮ ZUŠ
sál Masarykova kulturního domu Židlochovice
Vystoupení školních dechových orchestrů ZUŠ Ořechov, ZUŠ Rosice a ZUŠ Židlochovice.
3. ročník ZUŠ OPEN - "POSPOLU ZA ŠKOLU". III. ročník celostátního happeningu základních
uměleckých škol ve veřejném prostoru. Kombinovaný program prezentace Hudebního, Výtvarného
a Literárně-dramatického oboru školy. Hudební obor - sólová vystoupení, komorní soubory s různým
obsazením; Výtvarný obor - výstava prací žáků a jejich tvorba v plenéru; Akce se konala na upraveném
prostoru před Obecní hospodou v sousedství fotbalového hřiště
Červen
Absolventské koncerty
MOZARTOVY DĚTI 2019, náměstí Svobody v Brně. V rámci projektu Mozartovy děti, který Filharmonie
Brno spolu se ZUŠ Brna a Jihomoravského kraje pořádá v rámci festivalu "Brno - město uprostřed
Evropy", vystoupil školní dechový orchestr Taškaříci
KONCERT MALÝCH I VELKÝCH BUBENÍKŮ
prostory malého sálu v KC Ořechov
Vystoupení žáků Hudebního oboru - Hra na bicí nástroje pod pedagogickým vedením Jaromíra Šuly.

ZÁVĚREČNÉ KONCERTY
Obecní sál KC Ořechov
koncertní sál školy Modřice
Závěrečné vystoupení žáků Hudebního oboru, aneb "co jsme se za uplynulý školní rok naučili".
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Soutěže a soutěžní přehlídky 2018/2019
Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve školním roce
2018/2019 (MŠMT)
Výsledkové listiny
Komorní hra s převahou dechových nástrojů. Okresní kolo Brno venkov soutěže, ZUŠ Oslavany
V. kategorie do 26 let
1. místo s postupem do krajského kola
Klarinetové Clarteto ve složení:
Eliška Maršálková, Ctibor Foltýn, Vít Skřička, Damián Adamus
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec.
IV. kategorie do 19 let
2. místo
Flétnové kvarteto ve složení:
Eliška Císařová, Michal Drnovský, Adéla Hroudná, Karolína Konečná
pedagogické vedení Klára Zavadilová
Komorní hra s převahou dechových nástrojů. Krajské kolo Brno venkov soutěže, ZUŠ Boskovice
V kategorie do 26 let
2. místo
Klarinetové Clarteto ve složení:
Eliška Maršálková, Ctibor Foltýn, Vít Skřička, Damián Adamus
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec.

Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu. Krajské kolo soutěže, ZUŠ Mikulov
kategorie A2
2. cena
Pěvecký komorní soubor MOře ve složení:
Lenka Dvořáčková, Mariana Ftorková, Matěj Kročil, Filip Minařík, Antonín Nováček, Elena Studená,
Sebastián Suchánek, Tereza Šteffelová, Eliška Škorpíková, Terezie Šuráňová, Alžběta Varechová
pedagogické vedení Mgr. Kateřina Čechovská
Výtvarná soutěž ZUŠ, SŠ a ostatních MISS ÚLET – MISS VÝTVARNÝ MODEL – ZUŠ Pohořelice
3. místo
Ela Antalová, Johana Ftorková, Tereza Knappová, Kristýna Wossalová
pedagogické vedení Zdeněk Bernát
3. ročník soutěžní přehlídky ve hře na klavír PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny.
Organizátor - ZUŠ Příbor.
Bronzová pásma
Richard Hadár
3. kategorie
Magdalena Neužilová
3. kategorie
Terezie Šuráňová
5. kategorie
pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková
Celostátní přehlídka MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ v ZUŠ Polička
Stříbrné pásmo
Alžběta Slaná
pedagogické vedení MgA. Jana Máslová
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Blahopřejeme žákům hudebního oboru k umístění v okresních a krajských
kolech soutěží žáků ZUŠ, vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2018/2019
a soutěžních přehlídkách. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy

11. VÝSLEDKY KONTROL
Revize – hasicí přístroje, elektrospotřebiče
Byly provedeny periodické kontroly hasicích přístrojů na obou pracovištích ZUŠ Ořechov-Modřice
(3 budovy). Kontrolovány byly lhůtníky provozuschopnosti hasebních přístrojů.
- ZUŠ Ořechov: hasicí přístroje, platnost leden 2023
- ZUŠ Modřice: hasicí přístroje platnost duben 2023
Byly provedeny periodické kontroly elektrických zařízení a přístrojů:
- ZUŠ Ořechov: elektrospotřebiče, duben 2018 platnost duben 2020
- ZUŠ Modřice: elektrospotřebiče, duben 2018 platnost duben 2020
Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích.

12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31. 12. 2018)
Náklady celkem
Výnosy celkem

8.889.989,62 Kč
8.889.989,62 Kč

Příspěvek na provoz

69.000,- Kč

Čerpání fondů

45.550,33 Kč

Limity zaměstnanců

15,08

Přímé náklady na vzdělání

7.751.413,- Kč

Mzdové náklady

5.978.645,- Kč

Přijaté dotace - město Modřice

50.000,- Kč

Přijaté dotace - obec Ořechov

30.000,- Kč

Výše přijaté úplaty za vzdělávání

893.560,- Kč
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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.
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

Taneční

900,- Kč

Literárně dramatický

700,- Kč

OBORY

1.200,- Kč
kolektivní výuka
1.000,- Kč
kolektivní výuka
700,- Kč
kolektivní výuka

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti

0 Kč

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
V roce 2018 jsme pořídili drobný dlouhodobý hmotný majetek v částce 109.534,- Kč, drobný
dlouhodobý nehmotný majetek v částce 9.220,-Kč a dlouhodobý hmotný majetek v částce 0,- Kč.

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
Spolek rodičů a přátel školy
Spolek rodičů a přátel školy v čele se svou předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou podporuje
činnost školy trvale a intenzivně. S ředitelem školy koordinuje své jednotlivé aktivity. Výčet činnosti
sdružení je široký. Již tradičně se uskutečnila tvorba adventních věnců, vánoční jarmark v Modřicích
a další. Dostává se nám materiální podpory ve formě dárků absolventům, při odměňování žáků po
koncertech školy, drobné pozornosti při výměnných koncertech s rakouskou hudební školou. Za velmi
podstatný přínos pro naši školu a širokou veřejnost považuji organizaci kurzů uměleckého vzdělávání
dětí, které nemůže škola z důvodu schválené maximální povolené kapacity přijmout ke vzdělávání. Má
to 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
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vzdělávání a současně objevit i talentované děti, které by jinak v případě odmítnutí ztratily
pravděpodobně o tento druh vzdělávání zájem. Paní Irena Pšeničková v součinnosti s ředitelem školy
pravidelně aktualizuje obsah a vzhled webových stránek školy. 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, příspěvková organizace je členem Asociace základních
uměleckých škol (AZUŠ) od 14. 2. 2005 a platí roční členské příspěvky schválené Valnou hromadou
AZUŠ.

15. PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI
ŠKOLY
Blahopřejeme žákům k umístění v okresním a krajských kolech soutěží žáků ZUŠ,
soutěžních přehlídkách. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy
Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2018/2019 Pochvalu ředitele žákům:
Elišce Císařové, Michalu Drnovskému, Adéle Hroudné, Karolíně Konečné
za vynikající reprezentaci školy v okresním kole soutěže v okresním kole soutěže MŠMT žáků ZUŠ
v Komorní hře s převahou dechových nástrojů ve školním roce 2018/2019
Elišce Maršálkové, Ctiboru Foltýnovi, Vítu Skřičkovi, Damiánu Adamusovi
za vynikající reprezentaci školy v okresním a krajském kole soutěže v okresním kole soutěže MŠMT
žáků ZUŠ v Komorní hře s převahou dechových nástrojů ve školním roce 2018/2019
Lence Dvořáčkové, Marianě Ftorkové, Matěji Kročilovi, Filipu Minaříkovi, Antonínu Nováčkovi,
Eleně Studené, Sebastiánu Suchánkovi, Tereze Šteffelové, Elišce Škorpíkové, Terezii Šuráňové,
Alžbětě Varechové
za vynikající reprezentaci školy v krajském kole soutěžní přehlídky MŠMT žáků ZUŠ ve sborovém
zpěvu ve školním roce 2018/2019
Richardu Hadárovi, Magdaleně Neužilové, Terezii Šuráňové
za reprezentaci školy v 3. ročníku soutěžní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI
Alžbětě Slané
za vynikající reprezentaci školy v soutěžní přehlídce MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ v ZUŠ Polička
Ela Antalové, Johaně Ftorkové, Tereze Knappové, Kristýně Wossalové
za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži ZUŠ, SŠ a ostatních MISS ÚLET – MISS VÝTVARNÝ MODEL –
ZUŠ Pohořelice
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Příspěvek do Zpravodajů v Ořechově a Modřicích v listopadu 2019
Vážení občané.
Jako se každý dobrý hospodář s koncem kalendářního roku ohlíží a rekapituluje sklizeň - co
přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl příště věci, které může
ovlivnit, nastavit jinak - stejně tak je tomu i ve škole, pouze časově rozlišeno na rok školní. Myslím, že
se v souvislosti s pomalu končícím rokem 2019 můžeme v Základní umělecké škole za uplynulým
školním rokem 2018/2019 ohlédnout s pocitem zodpovědně odvedené a radostné práce.
Na počátku školního roku se již tradičně prezentovala na Svatováclavských hodech v Modřicích školní
dechová kapela Taškaříci. Podzimní měsíce se mimo svůj obvyklý rytmus, nutné administrativní
a organizační záležitosti spojené s chodem školy, zahájením výuky a příchodem nových žáků, lišily od
let předchozích. Důvodem byly oslavy 100. výročí samostatného Československého státu. Z podstaty
našeho poslání jsme se chtěli tím, co je nám nejbližší, tj. zaměřením na umělecké vzdělávání, připojit
k významné a důstojné oslavě sta let vzniku naší státnosti. Byli jsme osloveni vedením města Modřice
ke spoluúčasti při slavnostním zasazení lípy, kde vystoupil náš školní dechový orchestr s Českou státní
hymnou a dalším nastudovaným programem. V návaznosti dále proběhly jak v Modřicích, tak
v Ořechově k oslavě 100. výročí založení Československa koncerty učitelů „REPUBLIKA“. Patřily svým
významem a pojetím k těm, na které se nezapomíná.
V adventní době jsme přispěli hudebními vystoupeními ke sváteční náladě při rozsvěcování
vánočních stromů v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Pršticích, Radosticích, Hajanech a v Želešicích.
Následovaly Vánoční koncerty žáků v Ořechově, Modřicích a nově i v Sobotovicích. Na náměstí Svobody
v Brně se představilo v rámci „Brněnských vánoc 2018“ klarinetové a flétnové kvarteto. Využili jsme
možnost opět uspořádat v kostele sv. Jiří v Tikovicích koncert duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji
na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný postoj váženému panu faráři R. D. ThDr. Krzysztofu
Drzazgovi. Kalendářní rok 2018 uzavřel pak Vánoční koncert v kostele sv. Augustina v Syrovicích, kde
vystoupilo klarinetové uskupení „Clarteto“.
Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Pohořelice
v místech našich působišť, následně proběhly soutěže žáků uměleckých škol, kterých jsme se zúčastnili
na úrovni okresního a krajských kol v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů a ve
sborovém zpěvu. Flétnovému a klarinetovému kvartetu a pěveckému komornímu souboru MOře
náležela první a druhá místa a žáci tak vzorně reprezentovali školu.
ZUŠ Ořechov se ve školním roce 2018/2019 opět stala organizátorem Krajského kola soutěže
žáků základních uměleckých škol České republiky - tentokrát v Komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Do Ořechova přijelo 94 žáků
z 39 škol Jihomoravského kraje. Z ohlasů zúčastněných se organizace soutěže na krajské úrovni
vydařila. Děkuji za podporu vedení obce Ořechov.
K uměleckému projevu patří také umění taneční. Již pátý Taneční trojkoncert se konal
v Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili zde žáci tanečního oboru ZUŠ Ořechov - Modřice,
hosté ze ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova.
Výtvarný obor se zúčastnil výtvarné soutěže MISS Úlet – MISS Výtvarný model v Pohořelicích a ve
velké konkurenci získal 3. cenu. V městě Příbor se konal 3. ročník klavírní soutěžní přehlídky
„Pianoforte per tutti aneb klavír pro všechny“ a v Poličce 11. ročník celostátní přehlídky „Mládí
a Bohuslav Martinů“. Naši žáci se umístili ve stříbrném a bronzových pásmech.
V jarním období jsme se zapojili na Festivalu dechových orchestrů ZUŠ v sokolovně Židlochovice,
který skvěle zorganizovala v rámci Dnů města ZUŠ Židlochovice. Početné publikum potěšily dechové
orchestry ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Rosice a naši Taškaříci.
Finále školního roku patřilo III. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol ve
veřejném prostoru ZUŠ OPEN - "POSPOLU ZA ŠKOLU". Na upraveném prostoru před Obecní hospodou
v sousedství fotbalového hřiště byl připraven kombinovaný program prezentace hudebního, výtvarného
a literárně-dramatického oboru školy. Podařilo se nám oživit významnou ořechovskou tradici - vzácné
obřadní tance - ořechovské „Královničky“. Žáci pěvecké třídy předvedli tance ze sbírky paní Lucie
Bakešové za zpěvu písní v klavírní úpravě Leoše Janáčka, které choreograficky vedla p. Markéta
Dudíková. Výtvarný obor se zde pochlubil přehlídkou úspěšných modelů ze soutěže. K anonci této akce
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a ke zdůraznění významu základního uměleckého vzdělávání jsme dostali i prostor ve vysílání Českého
rozhlasu Brno. Děkuji obci Ořechov za pomoc s organizací.
V červnových dnech opět vystoupila a výborně reprezentovala školu v Brně na náměstí Svobody
dechová kapela Taškaříci v rámci projektu „Brno – město uprostřed Evropy“ a „Mozartovy děti“ pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.
Ve školním roce 2018/2019 jsme měli celkem 28 absolventů hudebního, výtvarného i literárně
dramatického oboru I. a II. stupně základního studia.
Při rekapitulaci děkuji Spolku rodičů a přátel školy s jeho předsedkyní paní Irenou Pšeničkovou. Spolek
podporuje významně činnost školy a pokládáme ho za její nedílnou součást.
Na tomto místě bych rovněž rád vyjádřil poděkování vedení obce Ořechov a města Modřice.
Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich podporu při řešení záležitostí spojených se
zlepšováním prostředí škol, ale rovněž podporu ekonomickou v podobách dotací do rozpočtu školy.
Dotace používáme na pořízení učebních pomůcek pro stálé zkvalitňování výuky a v Modřicích navíc
i v souvislosti s užíváním prostor budov školy.
Závěrem tohoto předvánočního přemítání Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a do
nadcházejícího roku 2020 pevné zdraví a spokojenost.
P. Křivánek, ředitel školy
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