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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 , 601 82 Brno 

 

Ředitel školy: Mgr. Petr Křivánek 

   email:     reditel@zusmore.cz 

   telefon:    737 044 728 

Zástupce ředitele: Barbora Křemenáková  

   email:     barbora.kremenakova@zusmore.cz 

telefon:,    604 942 427 

ekonom školy   Ing. Eva Polášková 

   email:     eva.polaskova@zusmore.cz 

    telefon:    733 533 041 

   email školy:    zus.orechov@volny.cz 

   webové stránky školy:  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 
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Celková kapacita školy:   327 žáků 

 

Umělecké obory, povolené kapacity jednotlivých oborů: 

 
OBOR    KAPACITA 

Hudební        247 žáků 
Taneční  

      80 žáků Výtvarný 

Literárně - dramatický   

 
 
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 ve znění pozdějších předpisů. 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 2019/2020 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 (údaj k 30. 9. 2020) ve školním roce 2019/2020 celkem 327 žáků, 
z toho 193 dívek a 9 cizinců (3 ze zemí EU). V přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního 
studia 26 žáků (22 dívek), v základním studiu I. stupně 264 žáků (151 dívek), v základním studiu II. 
stupně 21 žáků (12 dívek).  
Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 23 žáků. I. stupeň absolvovalo 19 žáků, 
z toho 7 dívek. II. stupeň 4 žáci, z toho 2 dívky.  
Hudební obor -  I. stupeň absolvovalo 17 žáků, II. stupeň 4 žáci, výtvarný obor - I. stupeň absolvovali 
2  žáci. 
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1) Hudební obor 
V oboru studovalo celkem 247 žáků, v základním studiu I. stupně 216 žáků, z toho v přípravném 
studiu ke vzdělávání I. stupně základního studia 14 žáků, v základním studiu II. stupně 31 žáků. 
Celková povolená kapacita 247 žáků oboru byla využita na 100%. 

2) Výtvarný obor 
V oboru studovalo celkem 39 žáků, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání I. stupně základního 
studia 5 žáků, v základním studiu I. stupně 33 žáků, v základním studiu II. stupně 1 žák.  

3) Taneční obor 

V oboru studovalo celkem 19 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání 
I. stupně studovalo 6 žáků, v základním studiu I. stupně 13 žáků.  

4) Literárně - dramatický obor 
V oboru studovalo celkem 22 žáků základního studia, z toho v přípravném studiu ke vzdělávání 
I. stupně základního studia 1 žák, v základním studiu I. stupně 16 žáků, v základním studiu 
II. stupně 5 žáků.  

Celková povolená kapacita kolektivních oborů 80 žáků byla využita na 100 %. 

 
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 14 202 31 0 0 247 

Hra na klavír 0 54 9 0 0 63 

Hra na akordeon 0 8 1 0 0 9 

Hra na housle 1 12 3 0 0 16 

Hra na violoncello 1 4 1 0 0 6 

Hra na kytaru 1 39 3 0 0 43 

Hra na kontrabas 0 0 1 0 0 1 

Hra na zobcovou flétnu 1 13 0 0 0 14 

Hra na příčnou flétnu 0 9 5 0 0 14 

Hra na klarinet 0 13 1 0 0 14 

Hra na saxofon 0 7 2 0 0 9 



 6 

Hra na trubku 0 9 1 0 0 10 

Hra na lesní roh 0 1 0 0 0 1 

Hra na pozoun 0 2 1 0 0 3 

Hra na tenor 0 6 1 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 19 1 0 0 20 

Přípravné ročníky 14 0 0 0 0 14 

VÝTVARNÝ OBOR 5 33 1 0 0 39 

TANEČNÍ OBOR 6 13 0 0 0 19 
LITERÁRNĚ -  
DRAMATICKÝ OBOR 1 17 5 0 0 22 

OBOR HUDEBNÍ = 247 ŽÁKŮ, VO + TO + LDO = 80 ŽÁKŮ. CELKEM 327 ŽÁKŮ 
stav k 30. 9. 2019       

 
 
 

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. Obec Ořechov vybavila 
obecní sál KC klimatizací. Pro návštěvníky s omezením pohybového aparátu slouží osobní výtah podél 
schodiště.  

 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 violoncello, Hra na kontrabas, 
Hra na bicí nástroje, Hra na kytaru, 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.  
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Podařilo se zabudovat klimatizaci do koncertního sálu školy (150 000,- Kč investice města Modřice) 
a provést akustickou úpravu místnosti pro výuku bicích nástrojů (38 000,- Kč z provozních prostředků 
školy).  Odloučené pracoviště se nachází v budově Základní školy Syrovice 152. Zde probíhá výuka 
v oboru hudebním. Díky spolupráci s ředitelstvím školy máme i zde 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 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.  

 

6. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A JEJICH KVALIFIKACE 

Základní údaje o zaměstnancích školy ke dni 30. 6.2020: 
 

Počet zaměstnanců celkem 24 

Přepočtený počet zaměstnanců 14,90 

Počet pedagogických pracovníků 22 

Počet nepedagogických pracovníků 2 

Dohody o provedení práce-počet smluv 7   

Počet pedagogických pracovníků přepočtený 12,90 

Počet kvalifikovaných pedagogů 22 

Počet nekvalifikovaných pedagogů 0 

Počet aprobovaných pedagogů 22 

Počet neaprobovaných pedagogů 0 

Počet nově přijatých pedagogů 0 

Z toho přijatých absolventů 0 

Počet externích pracovníků 0 

Rozvázání pracovního poměru  2 

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 48 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. 
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  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 nastoupila od 1. 9. 2019 paní BcA. Denisa Daňková, absolventka Janáčkovy akademie 
múzických umění Brno, obor Dramatická výchova a Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty, obor 
Pedagogika.  
 
K 31. 5. 2020 nastoupila mateřskou dovolenou Mgr. Kateřina Čechovská DiS. 
 
K 31. 8.2020 ukončila pracovní poměr Dohodou BcA. Denisa Daňková.  
Důvodem je paralelní pracovní poměr na gymnáziu v Brně.  
 
K 31. 8.2020 ukončila pracovní poměr Dohodou Lucie Chaloupková DiS., učitelka předmětu Hra na kytaru. 
Důvodem uzavření dalšího pracovního poměru v místě bydliště v ZŠ Židlochovice. 
 
 
 

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. Zahájen kurs anglického jazyka 
pro 7 zaměstnanců v rozsahu 40 hodin. Finančně kryto z Šablon II.  

Typ kurzu – místo výuky Počet účastníků 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZ a PO firma Chládek v ZUŠ Ořechov 23 

Valná hromada AZUŠ 1 

Kytarové soboty – Konzervatoř Brno  1 

Klavírní inspiromat 1 

Zásady práce s dítětem ADHD  1 

Účinná asertivní a neasertivní komunikace v praxi 1 

Uzavření škola a pracovně – právní aspekty s ním spojené 1 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků 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.  
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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 srpnu 2020 se uskutečnila zevrubná 
kontrola všech pracovišť BOZP a PO OZO Antonín Chládek (firma Chládek s.r.o.). Výstup - dokumentace 
BOZP. Byla provedena v pozdějším termínu z důvodu pandemie a uzavření pracovišť školy. Ředitel školy 
provedl v měsíci únoru 2020 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 2019/2020.  
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 54 
nových žáků (z toho 40 dívek). Zbývajícím byly nabídnuty kurzy uměleckého vzdělávání, organizované 
SRPŠ při ZUŠ Ořechov. 
 

 

Celkem 
OBORY 

Hudební Výtvarný Taneční Literárně dramatický 

Počet přijatých 54 31 13 5 5 

 
 
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. 
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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: 

- 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 vzhledem k SPU pro základní vzdělávání doporučena u 5 žáků v základním vzdělávání. 
Výuka probíhá 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 a nastavení hygienických pravidel v souvislostí s 
pandemií 
 
Učitelé seznámili v měsíci září 2019 s obsahem Školního řádu všechny své žáky, zákonní zástupci žáků 
nezletilých byli seznámeni s jeho obsahem na Přihláškách ke studiu. Školní řád obsahuje práva a 
povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků, provoz a režim školy a ostatní povinné náležitosti. Školní řád 
je umístěn v prostorách budov školy a na webu školy ww.zusmore.cz 
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. 
  
V souvislosti s uzavřením školy od 11. března 2020 (ředitelské volno 1 den a následně dle pokynu MŠMT) 
a přechodem na distanční výuku po dobu dvou měsíců do 11. května, kdy byla škola otevřena a zahájena 
prezenční výuka, jsme nastavili jasná pravidla pro chod výuky, týkající se dodržení a bezpodmínečného 
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respektování hygienických norem (bezinfekčnost – Čestná prohlášení, roušky, desinfekce rukou, větrání, 
pravidelná desinfekce pracovišť). Do konce školního roku nebyl v ZUŠ detekován žák/učitel s nemocí 
Covid 19, nebyla nařízena KHS JMK karanténa, či uzavření pracovišť. 
 
 

HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 
 Hodnocení žáků probíhá dle příslušné kapitoly ŠVP. Postupové komisionální zkoušky nemáme v ŠVP 
zakotveny. Vzhledem k uzavření školy z důvodu pandemie byli žáci hodnoceni na vysvědčení stupněm 
prospěchu i s přihlédnutím k jejich aktivitě při vzdálené výuce. Závěrečné zkoušky spojené s ukončením 
I. a II. pololetí proběhl ve většině případů formou veřejného vystoupení, komisionálním přezkoušením 
a  výstavou prací žáků výtvarného oboru při absolventském koncertu v Modřicích.  

 
 
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 
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 22 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 2019/2020 – II. pololetí 
 
Počet absolventů: 23 

 

OBORY I. stupeň II. stupeň 

   

Hudební 17 4 

Výtvarný 2 0 

Taneční 0 0 

Literárně - dramatický 0 0 

 

Seznam absolventů: 

Hudební obor 
 
Absolventi I. stupně základního studia 
jméno žáka    předmět   ročník  pedagogické vedení 
1.  Cimrman Jan   Hra na saxofon  7/I  Pavel Rosendorf 
2.  Cvek Jakub   Hra na tenor   7/I  František Kříž 

Celkem žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

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

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

327 283 15 0 29  
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3.  Daniel Radek   Hra na bicí nástroje   7/I  Jaromír Šula 
4.  Hroudná Julie   Hra na klavír   7/I  Jana Máslová 
5.  Lhotecký Igor   Hra na akordeon  7/I  Hana Kalendová  
6.  Mach Tomáš   Hra na trubku   7/I  František Kříž 
7.  Mazálková Libuše  Hra na klavír   7/I  Pavla Švestková 
8.  Nováček Antonín  Hra na klavír   7/I   Barbora Křemenáková 
9.  Pár Matyáš   Hra na klavír   7/I  Tereza Plešáková 
10.  Polášková Martina  Hra na housle   7/I  Alžběta Grecová 
11.  Poledňová Markéta  Hra na klavír   7/I  Barbora Křemenáková 
12.  Prokešová Adéla  Hra na klavír   7/I  Alžběta Grecová 
13.  Ryšavý Adam   Hra na kytaru   7/I  Marie Voldánová 
14.  Řehořová Tereza  Hra na klavír   7/I  Barbora Křemenáková 
15.  Studená Elena   Hra na klavír   7/I  Pavla Švestková 
16.  Vaněk Šimon   Hra na klarinet  7/I  Pavel Rosendorf 
17.  Vašík Vojtěch   Hra na kytaru   7/I  Marie Voldánová 
 
 
II. stupeň základního studia 
18.  Buchníčková Anna  Hra na klavír    4/II    Jana Máslová 
19.  Konečný David  Hra na saxofon  4/II  Jaroslav Hadrava 
20.  Renz Nathalie Marie  Hra na housle   4/II    Alžběta Grecová 
21.  Škorpík Jakub   Hra na bicí nástroje  4/II    Jaromír Šula    
 
 
Výtvarný obor   pedagogické vedení   Zdeněk Bernát 
 
Absolventi I. stupně základního studia  
 
jméno žáka 
22.  Francán Šebestián   Výtvarná tvorba  7/I  
23.  Pauk Petr   Výtvarná tvorba  7/I 
 
 
TANEČNÍ OBOR   nebyl absolvent/ka  

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ  OBOR nebyl absolvent/ka  

 

 

10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 
ROK 2019 
 
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 
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SETKÁNÍ RODÁKŮ OBCE OŘECHOV 
 
... u příležitosti 785 let od první písemné zmínky o obci z roku 1234 na královských listech psaných 
rajhradskému klášteru. 
 
Školní dechový orchestr Taškaříci, vedoucí orchestru MgA. František Kříž. 
 
Listopad  

 
Jubilanti obce Ořechov.  
V rámci slavnostního setkání zastupitelů obce Ořechov s občany Ořechova, kteří se v roce 2019 dožili 
významného životního jubilea, vystoupili žáci hudebního oboru. 
 
rozsvícení vánočního stromu - Radostice školní dechový orchestr Taškaříci  
 
rozsvícení vánočního stromu - Prštice, školní dechový orchestr Taškaříci 
 
rozsvícení vánočního stromu - Modřice - žáci  flétnové třídy 
 
Prosinec  
 
VEČER FILMOVÝCH MELODIÍ koncertní sál ZUŠ Modřice (modrá budova) 
Komponovaný program žáků Sólového a komorního zpěvu. Videoprojekce, kostýmy. 
 
Vánoční jarmark, nádvoří ZŠ Modřice na ul. Benešova. V rámci programu ZŠ vystoupili žáci hudebního 
oboru  
  
rozsvícení vánočního stromu - Ořechov, školní dechový orchestr Taškaříci 
 
rozsvícení vánočního stromu – Syrovice Clarteto 
 
vánoční koncert - Ořechov, obecní sál KC Ořechov  
Žáci hudebního a literárně dramatického oboru. Výstava prací žáků výtvarného oboru. 
 
vánoční koncert - Modřice, koncertní sál školy Modřice.  
Žáci hudebního a literárně dramatického oboru. Výstava prací žáků výtvarného oboru. 
 
Vánoční hudební program pro Klub důchodců Kovolit Modřice v hotelu Gregor Modřice 
 
Brněnské vánoce 2019, nám. Svobody v Brně.  
Vánoční vystoupení souborů Monoceros, Clarteto a pěveckého souboru MOře,  
 
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 2020 
 
Leden 

Školní kolo soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ - Hra na klavír, Hra na kytaru, Hra na smyčcové nástroje 

100. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI 

Vzhledem k významnému jubileu 100. komorního koncertu na radnici v Modřicích byli k účinkování 
pozváni především interpreti se vztahem k Modřicím.  
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Za ZUŠ Ořechov - Modřice klarinetové "Clarteto" , klarinetistka Vendula Šromová pod pedagogickým 
vedením Pavla Rosendorfa dipl.spec. a školní pěvecký sbor MOře pod pedagogickým vedením Mgr. 
Kateřiny Čechovské. 
 
Únor 
Předsoutěžní trojkoncerty ZUŠ Ořechov, Židlochovice, Pohořelice, koncertní sál školy Modřice, 
sál ZUŠ Židlochovice, sál ZUŠ Pohořelice.  Zúčastnili se žáci škol soutěže MŠMT Hra na klavír, Hra na 
kytaru, Hra na smyčcové nástroje, kteří se zúčastnili okresních kol soutěží ZUŠ pořádaných MŠMT  
 
Březen 

žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov 
žákovský večírek - koncertní sál školy v Modřicích 
 
Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní 
přítomnost žáků a studentů při vzdělávání v základních uměleckých školách. 
 
Základní umělecká škola Ořechov přešla na poskytování distančního vzdělávání na základě 
dobrovolnosti u žáků. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví 
a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti 
celkového uvolňovacího scénáře. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou 
situaci v ČR a je součástí uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví a rozhodnutí 
vlády ČR.  
 
Po dvouměsíční distanční výuce umožněna prezenční výuka za následujících podmínek: 
 
Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků v základní umělecké škole.  
Výuka může probíhat ve skupinách maximálně 15 osob. O formě a organizaci výuky rozhodne 
ředitel školy.  

 
HUDEBNÍ OBOR – individuální, skupinová výuka v jednotlivých studijních zaměřeních.  
Kolektivní výuka předmětů Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.  
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření, kapacit žáků v ročnících v prostorových 
podmínkách školy a nařízenému omezení počtu do maximálně 15 žáků ve skupině.  
Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
O způsobu výuky se zákonní zástupci žáků a žáci zletilí dohodnou s učiteli předmětu. Výuka předmětu 
Klavírní seminář pouze distanční formou. 
Nebude probíhat výuka předmětu Hra v orchestru (dáno vyšším, než povoleným max. počtem žáků).  
 
Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
 
VÝTVARNÝ OBOR 
Kolektivní výuka.  
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření, kapacit žáků v ročnících v prostorových 
podmínkách školy a nařízenému omezení počtu.  Zde do počtu maximálně 10 žáků ve skupině.  
Bude i nadále pokračovat distanční výuka. 
Organizaci výuky v případně upravené časové dotaci dle zjištěného zájmu o prezenční výuku, informace 
k ní předá zástupkyně ředitele zákonným zástupcům žáků prostřednictvím emailů.  
Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR.   
Kolektivní výuka.  
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření. 
Organizaci výuky, složení skupin, náplň a její formu, informace k ní předá učitelka předmětu zákonným 
zástupcům žáků prostřednictvím emailů. Bude i nadále pokračovat distanční výuka.  
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Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
 
Taneční obor 
Kolektivní výuka. 
Při dodržení nutných preventivních hygienických opatření, kapacit žáků v ročnících v prostorových 
podmínkách školy.  Organizaci výuky, složení skupin, náplň a její formu, informace k ní předá učitelka 
předmětu zákonným zástupcům žáků prostřednictvím emailů. Bude i nadále pokračovat distanční 
výuka. Účast žáků v prezenční výuce je dobrovolná. 
 
Před prvním vstupem do budov školy předá žák svému učiteli písemné čestné prohlášení o neexistenci 
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 
apod.).  
O této povinnosti byli zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace 
o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách).  
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole 
umožněna. 
 

Květen 

Absolventské koncerty, závěrečné komisionální zkoušky k zakončení I. a II. stupně 
základního studia v hudebním oboru.  
 
Absolventské koncerty se konaly z důvodu povoleného vstupu osob do prostor školy pouze pro žáky 
a zaměstnance školy při dodržení hygienických opatření za přítomnosti rodičů a rodinných příslušníků 
v omezeném počtu posluchačů. 
 
Červen 

Absolventské koncerty, výstava výtvarných prací v ZUŠ Modřice,  závěrečné komisionální 
zkoušky k zakončení I. a II. stupně základního studia v hudebním oboru. 
 
Absolventské koncerty se konaly z důvodu povoleného vstupu osob do prostor školy pouze pro žáky 
a zaměstnance školy při dodržení hygienických opatření za přítomnosti rodičů a rodinných příslušníků 
v omezeném počtu posluchačů. 
 
V závěru školního roku se uskutečnilo v dvorním traktu školy na Benešově 268 v Modřicích představení 
z období novoklasicismu podle německé pověsti V. Dyka Krysař. Připravili žáci literárně dramatického 
oboru. 

Soutěže a soutěžní přehlídky 2019/2020 
 

Soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve 
školním roce 2019/2020 (MŠMT) 
 
Výsledkové listiny 

Hra na klavír. Okresní kolo soutěže, Brno venkov, ZUŠ Střelice 
 
III. kategorie (do 11,99 let)  
ČU I. 
Hadár Richard  
Chalupa Matěj 
Reboková Michaela 
pedagogické vedení Mgr. Pavla Švestková 
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VIII. kategorie (do 16,99 let)  
1. místo s postupem do krajského kola 
Slaná Alžběta 
pedagogické vedení MgA. Jana Máslová 
 
Hra na kytaru. Okresní kolo soutěže, Brno venkov, ZUŠ Oslavany 
 
II. kategorie, Hra na kytaru sólo (do 12,99 let)  
ČU I.   
Kouba Ondřej 
pedagogické vedení Lucie Chaloupková DiS., 
 
IV. kategorie, Hra na kytaru sólo (do 15,99 let)  
3. místo 
Klanica Dominik 
pedagogické vedení Marie Voldánová 
 
VII. kategorie, Hra na kytaru sólo (do 17,99 let)  
2. místo 
Vašík Vojtěch  
pedagogické vedení Marie Voldánová 
 
II. kategorie Kytarová dua (do 15,99 let) 
3. místo 
Majda Martin, Teplý Jan 
pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl. spec. 
 
Hra na smyčcové nástroje. Okresní kolo soutěže, Brno venkov, ZUŠ Ivančice 
 
0. kategorie Hra na housle 
ČU I. 
Neužilová Anežka 
pedagogické vedení Alžběta Grecová 
  
0. kategorie Hra na violoncello 
ČU I. 
Hadárová Elena 
pedagogické vedení MgA. Terezie Horká Fadrná 
 
 
Blahopřejeme žákům hudebního oboru k umístění v okresních kolech 
soutěží žáků ZUŠ, vyhlášených MŠMT ČR pro školní rok 2019/2020. 
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 
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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. 
 
5. 3. 2020 – kontrola OSSZ – bez závad 

 
 
12. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

 
1) HLAVNÍ ČINNOST (stav k 31. 12. 2019)  
 
Náklady celkem 10.034.051,88 Kč 
Výnosy celkem 10.134.620,77 Kč 
Příspěvek na provoz 70.000,- Kč 
Čerpání fondů 5.000,00 Kč 
Limity zaměstnanců 14,97 
Přímé náklady na vzdělání 8.942.408,- Kč 
Mzdové náklady 6.677.014,- Kč 
Přijaté dotace - město Modřice 50.000,- Kč 
Přijaté dotace - obec Ořechov 30.000,- Kč 
Výše přijaté úplaty za vzdělávání 927.020,- 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 1000,- Kč 1700,- Kč 1100,- Kč 

Výtvarný 1100,- Kč 1300,- Kč 
kolektivní výuka 

 

Taneční 1000,- Kč    1100,- Kč 
kolektivní výuka  

Literárně dramatický 750,- Kč 
   1000,- Kč 

kolektivní výuka  

 
 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 100.568,89 Kč 
 

 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 
 
 V roce 2019 jsme pořídili drobný dlouhodobý hmotný majetek v částce 207.660,- Kč, drobný 
dlouhodobý nehmotný majetek v částce 18.841,-Kč a dlouhodobý hmotný majetek v částce 0,- Kč. 
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13.  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 Malá Strana 
IČO: 00022985 
č. j.: MSMT-23112/2019-2 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0013555-01 
(dále jen „Rozhodnutí“) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum,  
vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace 
přijaté dne 26. 04. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 
4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí 
dotace ve výši 687 697,00 Kč příjemci 
Název: Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace 
Sídlo: Komenského 702, 664 44 Ořechov 
IČO: 49461702 
Bankovní účet: 000000-0106129515/0300 
(dále jen „Příjemce“) 
na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu 
Název projektu dle MS2014+:1 Škola hrou 
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013555 
(dále jen „projekt“), 
 
Šablony II. 
 
Přehled - realizace a čerpání rok 2019.  
 
Září – Konzervatoř Brno  
Říjen – Projektový den ve škole Orffovy nástroje   
Prosinec - Konzervatoř Brno  
Celkem vyčerpáno 57 177, Kč (včetně nákupu Orffových nástrojů, odměn zaměstnancům za přípravu 
k realizaci šablon) 
 
Přehled - realizace a čerpání rok 2020 
 
Leden   
Únor - DVPP  kurzy anglického jazyka  
Březen - DVPP  kurzy anglického jazyka 
Sdílení zkušeností – 3 x 
Duben DVPP  kurz anglického jazyka 
Červen – projektový den ve škole   
Čerpáno 70 491, Kč (včetně administrace projektu – 33 285,- Kč, odměn zaměstnancům za přípravu 
k realizaci šablon) 
 
Celkově za obě období 127 668,- Kč  
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14.  SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A DALŠÍMI 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Vážíme si podpory Obecního úřadu Ořechov, Městského úřadu Modřice a jejich zastupitelů, které se  nám 
dlouhodobě dostává i formou dotací spojených s náklady na provoz školy, či investicemi do vybavení 
budov. V tomto školním roce přímá dotace obce Ořechov 30.000,- Kč, dotace města Modřice 50.000,- Kč. 
Děkujeme za přízeň. 
 
Spolek rodičů a přátel školy 
Paní Irena Pšeničková, předsedkyně Spolku rodičů a přátel školy, podporuje významným způsobem 
činnost školy. S ředitelem školy koordinuje své jednotlivé aktivity. Výčet činnosti sdružení je nemalý. 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 organizaci předsoutěžních trojkoncertů se ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Pohořelice. 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 vzdělávání 
a současně objevit i talentované děti, které by jinak v případě odmítnutí ztratily pravděpodobně o tento 
druh vzdělávání zájem. Paní předsedkyně v součinnosti s ředitelem školy pravidelně aktualizuje obsah 
a vzhled webových stránek školy. Vyjadřuji jí velký dík za cílenou a trvalou pomoc naší škole a věřím 
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. Ředitel 
školy se zúčastňuje valných hromad AZUŠ. V roce 2019 se konalo jednání AZUŠ v Liberci. 

15. PODĚKOVÁNÍ ŽÁKŮM ZA VZORNOU REPREZENTACI 

      ŠKOLY  
 

Blahopřejeme žákům k umístění v okresních kolech soutěží žáků ZUŠ. Děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy 
 

Ředitel školy udělil při ukončení školního roku 2019/2020 Pochvalu ředitele žákům: 
 
Richardu Hadárovi, Matěji Chalupovi, Michaele Rebokové, Alžbětě Slané  
za vynikající reprezentaci školy v okresním kole soutěže MŠMT žáků ZUŠ ve Hře na klavír 
 
Ondřeji Koubovi, Dominiku Klanicovi, Vojtěchu Vašíkovi, Martinu Majdovi, Janu Teplému 
za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže MŠMT žáků ZUŠ Hra na kytaru 
 
Anežce Neužilové, Eleně Hadárové 
za příkladnou reprezentaci školy v okresním kole soutěže MŠMT žáků ZUŠ Hra na smyčcové nástroje 
 

P. Křivánek, ředitel školy 


