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1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní umělecká škola, Ořechov, okres Brno – venkov

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- odloučené pracoviště

664 42 Modřice, Benešova 268- odloučené pracoviště

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: 370 žáků

Umělecké obory, povolené kapacity jednotlivých oborů:

OBOR KAPACITA
Hudební 255 žáků

Taneční   50 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 2012/2013 pro výuku čtyř uměleckých oborů celkovou povolenou

kapacitu 370 žáků. Z toho hudební obor 255 žáků, výtvarný obor 40 žáků, taneční obor 50 žáků
a literárně-dramatický obor 25 žáků. 
V jednotlivých oborech studovalo ve školním roce 2012/2013 celkem 334 žáků, z toho 199 dívek
a 7 cizinců. Ve školním roce absolvovalo I. a II. stupeň základního studia 16 žáků.

1) Hudební obor
V oboru studovalo  celkem 255 žáků,  z  toho  v přípravném studiu  ke vzdělávání  I.  stupně
základního studia 36 žáků, v základním studiu I. stupně 182 žáků, 1 žák v rozšířeném studiu
I. stupně, v přípravném studiu ke vzdělávání II. stupně základního studia 3 žáci a v základním
studiu II. stupně 33 žáků. Celková povolená kapacita 255 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 15 žáků, v základním studiu I. stupně 20 žáků, v základním studiu II. stupně
4 žáci. Celková povolená kapacita 40 žáků oboru byla využita na 97,5 %.

3) Taneční obor
Zde došlo bohužel k velkému úbytku talentovaných žáků. Ke studiu nastoupilo a ve Výkazu
S  24-01  bylo  vykázáno  pouze  15  žáků.  Jedním  z  hlavních  důvodů  tohoto  nečekaného
a  neradostného  stavu  byla  obrovská  konkurence  volnočasových  pohybových  aktivit
organizovaných ZŠ v Ořechově i Modřicích. Tato skutečnost se v průběhu školního roku velmi
negativně promítla do nově stanovených kapacit pro školní rok 2013/2014 v rámci úsporných
opatření zřizovatele školy - Jihomoravského kraje.

V  oboru  studovalo  celkem  15  žáků  základního  studia,  z  toho  v  přípravném  studiu  ke
vzdělávání I. stupně studovalo 9 žákyň. Celková povolená kapacita 50 žáků oboru byla využita
na 30 %.

4) Literárně dramatický obor
V  oboru  studovalo  celkem  25  žáků  základního  studia,  z  toho  v  přípravném  studiu  ke
vzdělávání I. stupně studovala 1 žákyně. 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 CelkemI. stupeň II. stupeň

Hudební obor 39 182 33 1 0 255
Přípravný ročník 
hudebních oborů 
(PHV) 31 0 0 0 0

Přípravný ročník 
I.a II.st. 8 0 0 0 0

Hra na klavír 3 58 9 0 0

Hra na akordeon 0 6 0 0 0

Hra na housle 2 10 3 0 0

Hra na violoncello 0 4 0 0 0

Hra na kytaru 1 30 6 0 0

Hra na zobcovou 
flétnu 0 15 0 0 0

Hra na příčnou 
flétnu 0 13 4 0 0

Hra na klarinet 1 17 4 0 0

Hra na trubku 0 10 0 1 0

Hra na tenor 0 2 0 0 0

Hra na baryton 0 1 0 0 0

Hra na tubu 0 1 0 0 0

Hra na lesní roh 0 0 0 0 0

Hra na pozoun 0 0 0 0 0

Hra na bicí 
nástroje 1 7 2 0 0

Pěvecká hlasová 
výchova 0 8 5 0 0

Sborový zpěv 0
žáci jiných st.

zaměření
žáci jiných st.

zaměření 0 0

Výtvarný obor 15 20 4 0 0 39

Taneční obor 9 6 0 0 0 15

Literárně 
dramatický obor 1 24 0 0 0 25
stav k 30.9.2012
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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. Po značném množství
nenastoupivších, původně ke studiu přihlášených žáků v měsíci září školního roku 2012/2013, zde
nebylo možno z důvodu nenaplnění minimálního stanoveného skupinového počtu žáků dle Rámcového
vzdělávacího  programu  pro  základní  umělecké  vzdělávání  realizovat  výuku  v  oboru  tanečním.
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.  Řešili  jsme dílčím
způsobem odhlučnění jednotlivých učeben hudebního oboru, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám
stanoveným RVP a provozním řádem školy. V závěru školního roku byly různobarevně vymalovány
portály vchodů do jednotlivých tříd hudebního a výtvarného oboru se záměrem oživit prostor chodby
a vytvářet umělecky podnětné prostředí.

Další  místa  poskytovaného  vzdělávání  se  nacházejí  na odloučeném pracovišti  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.
V uplynulém školním roce zde byla díky pochopení a výborné spolupráci s představiteli samosprávy
města Modřice vyměněna všechna okna v celkovém počtu 16. Investice dosáhla výše 130.000 Kč.
Došlo tím nejen k estetickému zlepšení vzhledu budovy, ale věříme i ke znatelné úspoře ve výdajích
za energie i ke zlepšení zvukové izolace směrem vnějším. 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.  V  koncertním  sále  jsme  prodloužili  vedení
elektrického proudu do zadní části sálu, které nám umožní komfortnější pořizování záznamů z akcí.
V době  hlavních prázdnin  zde došlo  k  přeložení  pevné telefonní  linky  (byla  ve vlastnictví  města
Modřice)  z  budovy  na  Benešově  268  na  Benešovu  271,  jejímž  prostřednictvím  bude  zavedeno
internetové  připojení,  které  bylo  v  důsledku  výměny  střešní  krytiny  a  odstraněním  vysílačů  v
minulém roce přerušeno. Kapacitně je i  pobočka v Modřicích vzhledem k počtu studujících žáků
dostačující.

Další 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 28. 6. 2013:

Počet zaměstnanců celkem 22

Přepočtený počet zaměstnanců 15,71

Počet pedagogických pracovníků 19

Počet nepedagogických pracovníků 3

Dohody o provedení práce-počet smluv 3

Počet pedagogických pracovníků přepočtený 12,91

Počet kvalifikovaných pedagogů 19

Počet nekvalifikovaných pedagogů 0

Počet aprobovaných pedagogů 19

Počet neaprobovaných pedagogů 0

Počet nově přijatých pedagogů 2

Z toho přijatých absolventů 1

Počet externích pracovníků 3

Rozvázání pracovního poměru z důvodu odchodu do penze 0

Rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti 0

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době 1

Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe k 30. 9. 2012:  

Praxe
Evidenční počet pedagogických pracovníků 
přepočtený

Do 6 let 1,671

Do 12 let 1

Do 19 let 3,026

Do 27 let 2,957

Nad 27 let 4,476

Věková struktura pedagogických pracovníků:

do 30 let 30- 40 let 40- 50 let 50-60 let Nad 60 let

2 / z toho 1 žena 4 / z toho 3 ženy 5 / z toho 3 ženy 6 / z toho 3 ženy 2/ muži

7



Pedagogičtí pracovníci, jejich kvalifikace, dosažené vzdělání, praxe 

 Ve školním roce pracovalo v ZUŠ Ořechov celkem 19 pedagogických pracovníků s věkovým
průměrem 46 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 magisterských studijních
programech odpovídajících svým charakterem vyučovaným předmětům. 

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.

Nové vedení školy

Na  základě  výsledku  vyhlášeného  konkurzního  řízení  na  pracovní  místo  ředitele  Základní
umělecké školy, Ořechov, okres Brno – venkov byl s účinností od 1. 8. 2012 jmenován ředitelem školy
Mgr.  Petr  Křivánek,  který  pracuje  v  ZUŠ  Ořechov  od  roku  1998  nejprve  jako  učitel  dechových
nástrojů, později od roku 2006 na pozici zástupce ředitelky školy. 

K 1. 8. 2012 jmenoval ředitel školy zástupcem statutárního orgánu, zástupkyní ředitele školy
Barboru Křemenákovou.

Personální oblast

Personální  změnou  bylo  doplnění  pedagogického  sboru  o  učitele  dechových  nástrojů
hudebního oboru. Lukáš Daněk, absolvent Konzervatoře v Kroměříži a student JAMU v bakalářském
studijním programu Hra na trubku. Učitelkou nově vytvářeného studijního zaměření Sborový zpěv
se stala  MgA. Marta Reichelová, stávající učitelka studijního zaměření Sólový zpěv. V měsíci dubnu
odešla  na  mateřskou  a  rodičovskou  dovolenou  učitelka  studijního  zaměření  Hra  na  klavír
Mgr. Magdalena Zapadlová Ph.D. Výuka jejich žáků byla do konce školního rok zajištěna Dohodami
o provedení práce externími  pracovníky.  K 1.  9.  2013 nastoupí  jako zástup za čerpání  MD a RD
p. učitelky  Mgr. M. Zapadlové Ph.Dr.  MgA. Jana  Šmídová,  absolventka  JAMU oboru  Hra  na  klavír.
Po dobu  nemoci  učitelky  literárně-dramatického  oboru  p. Olgy  Markové  byla  výuka  předmětu
suplována p. učitelkou MgA. Hanou Kalendovou. K 30. 6. 2013 podala žádost o ukončení PP dohodou
ze zdravotních důvodů učitelka tanečního oboru Eva Müller. Na tuto pozici nastoupí k 1. 9. 2013
MgA. Jitka Cafourková absolventka JAMU, obor muzikálové herectví.
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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
a 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 2

Metodické centrum JAMU Brno, Kurz K3 1

Studium JAMU Brno, bakalářský studijní program 1

Hudební a pohybová výchova NIDV Praha 1

Novely právních předpisů - Pavel Zeman, SSŠ Hybešova Brno 2

Školení zaměstnanců, HUE periodické vyhodnocení rizik, firma Chládek v ZUŠ Ořechov 1

Seminář HN Chystáme vánoční besídku, NIDV Brno 1

Seminář Zpíváme jaru a mamince, NIDV Brno 1

Seminář Akordeon a jeho uplatnění ve výuce nadaných dětí, NIDV Brno 1

Kurz hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy 1

Kurz současného tance jazz dance Praha 1

Ukončeno VŠ studium, Univerzita Palackého Olomouc - magisterský studijní program 1

3 konzultace profesora Konzervatoře Brno v ZUŠ Ořechov (příprava na přijímací 
zkoušky 2 žáků) a metodika výuky pro učitele žesťových nástrojů

2

Nepedagogičtí pracovníci – pracovní zařazení, dosažené vzdělání

Vysokoškolské vzdělání ekonomického směru – VUT Brno
Ekonom školy v souběhu s výkonem práce hospodářky,  personalistky a administrativní  pracovnice
školy.
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

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. 2013, INTEGRA CENTRUM Brno 1

Daň z příjmu závislé činnosti za rok 2012, IVA s r.o. Brno 1

Aktuality v účetnictví v r. 2013, ASPEKT-Brno, Jan Doležal 1

Změna zákona o rozpočtových pravidlech PO, ASPEKT-Brno 1

Doplňková činnost v PO, SSŠ Hybešova Brno 1

U  pracovního  zařazení  školník  (2  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 prošli 31. 8. 2012 periodickým školením BOZP a PO, OZO (osoba
odborně  způsobilá)  Ing.  Valachovou.  Přezkoušení  proběhlo  formou  testu.  Noví  zaměstnanci
(pedagogové) prošli vstupním školením. Obsahy témat školení viz dokumentace BOZP a PO. Na obou
pracovištích probíhají pravidelně v 3-4 měsíčních intervalech kontroly BOZP a PO. V měsíci únoru se
uskutečnila zevrubná kontrola BOZP, PO opět OZO, p. ing. Valachovou a p. A. Chládkem. 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. Ve dnech 18. 4. a 23. 4. byly provedeny
na pracovištích v Ořechově a Modřicích cvičné požární poplachy, jejichž průběh nebyl formální a byl
i ve svém výsledku poučný pro všechny zúčastněné.

8. ÚDAJE O PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ
Přijímací zkoušky

Do  přijímání  ke  studiu  ve  školním  roce  2012/2013.  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 dle záměru zřizovatele (v souladu se schválenou koncepci Rozvoje vzdělávání
a vzdělávací soustavy v JMK) bude v hudebním oboru opakovaně ve čtyřech po sobě jdoucích rocích
o 3% ze stávajícího stavu dokonce snižována. To nám působí značné komplikace v realizaci stávající
podoby výuky a dodržení učebních plánů i s náběhem Školního vzdělávacího programu, přestože jsme
při jeho tvorbě stanovili v učebních plánech dolní hranice hodin přidělených pro jednotlivé obory
a studijní zaměření. V hudebním oboru se přihlásilo k přijetí ke studiu 42 dětí. Bylo možno přijmout
pouze 22 talentovaných dětí. Zbývajícím byly nabídnuty kurzy uměleckého vzdělávání – Malé notičky,
organizované SRPŠ při ZUŠ Ořechov.

Celkem
OBORY

Hudební Výtvarný Taneční Literárně dramatický

Počet přihlášených 76 42 14 13 7

Počet přijatých 52 22 14 9 7

9. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Učební plány

Výuka probíhala v přípravném studiu a v 1. ročnících I. a II. stupně základního studia všech čtyř
uměleckých oborů  dle  nově vytvořeného  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).
 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  transformovali  a  pojmenovali  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. 
Jeden  žák  byl  vzhledem  k  záměru  přijetí  ke  studiu  na  Konzervatoři  na  základě  doporučení
předmětové komise dechových nástrojů a Rozhodnutí ředitele školy zařazen do studia s rozšířeným
počtem vyučovacích hodin. Ve II. pololetí školního roku došlo po konzultaci se zákonným zástupcem
žáka ke změně zařazení do jiného studijního zaměření.

Prevence sociálně patologických  jevů

K 1. 9. 2012 byl vydán nový Školní řád. Učitelé seznámili v měsíci září s jeho obsahem všechny
své žáky a do konce I. čtvrtletí i zákonné zástupce žáků nezletilých. 
V Části druhé  - 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. 
Hodnocení žáků
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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 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 (časový nesoulad s dalšími aktivitami, či dopravní dostupnost).
Ve školním roce bylo takto umožněno studovat předmět Hudební nauky za přesně časově i obsahově
vymezených podmínek celkem 18 žákům hudebního oboru.

Údaje o prospěchu žáků ve školním roce 2012/2013:

Celkem žáků Prospělo s 
vyznamenání
m

Prospělo Neprospělo 
Neklasifiková
no

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

Neklasifikováno 
Nevykonána postupová 
zkouška, ukončena 
docházka

334 263 27 1 43 0

Výpočet dle Výkazu třídních knih k 28. 6. 2013

Počet absolventů:

OBORY I. stupeň II. stupeň SPD

Hudební 10 2 0
Výtvarný 2 1 0
Taneční 0 0 0
Literárně dramatický 1 0 0

12



Seznam absolventů:

HUDEBNÍ OBOR

Absolventi I. stupně základního studia

jméno žáka název předmětu pedagogické  vedení
Nováček Ondřej Hra na klarinet            Pavel Rosendorf dipl. spec.
Skřička Vít Hra na klarinet            Pavel Rosendorf dipl. spec.
Vojtěšek Lukáš Hra na kytaru Milan Kašuba
Bubník Šimon Hra na kytaru Marie Voldánová
Holubová Dominika Hra na klavír Alžběta Grecová
Bendová Barbora Hra na klavír Alžběta Grecová
Bulová Petra Hra na klavír Alžběta Grecová
Vetterová Zuzana Hra na klavír Alžběta Grecová
Švarcová Nikola Hra na klavír Barbora Křemenáková
Brada Marek Hra na trubku Mgr. Petr Křivánek

Absolventi II. stupně základního studia

Daniel Ernst Hra na kytaru Milan Kašuba
Kouřilová Xenie Hra na příčnou flétnu Klára Stodůlková

VÝTVARNÝ OBOR

Absolventi I. stupně základního studia

jméno žáka pedagogické  vedení
Remutová Petra Zdeněk Bernát
Sixtová Mária Zdeněk Bernát

Absolvent II. stupně základního studia

Pánková Michaela Zdeněk Bernát

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Absolvent I. stupně základního studia

jméno žáka pedagogické  vedení
Ghazalová Mona Olga Marková

TANEČNÍ OBOR nebyl absolvent/ka

Přijetí ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách:

Absolventky Výtvarného oboru 
Petra Remutová - Střední  škola umění a designu, Brno, Husova 10
Tereza Fišerová - Střední  škola umění a designu, stylu a módy, Brno, Francouzská 427  
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10. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

ROK 2012

Září
Kaštánkové veselí, prezentace všech oborů v areálu Pod Kaštany v součinnosti se SRPŠ při
ZUŠ Ořechov a SRPŠ při ZŠ Modřice
Domov důchodců Modřice, vystoupení saxofonového kvarteta
Výstava žáků Výtvarného oboru - knihovna Modřice výstava v rámci Svatováclavských hodů
Vernisáž děl, učitel Zdeněk Bernát

Říjen 
Střípky umění - multižánrový večer;  Projekt ve spolupráci se studentkou SŠUM Brno -
Michaelou  Kvardovou
žákovský večírek - obecní sál Kulturního centra Ořechov
žákovský večírek - Koncertní sál školy v Modřicích
Vranov u Brna - vystoupení saxofonového kvarteta Hana a její sígři 

Listopad 
Vystoupení v knihovně KC Ořechov - M. Kašuba a žáci. Autorské čtení milostná próza od
autorky p. Linhartové
Vernisáž v hotelu Gregor - Hana a její sígři (saxofonové kvarteto) a V. Šromová
Rozsvícení vánočního stromu Modřice - vystoupení žáků hudebního oboru Modřice

Prosinec 
Rozsvícení vánočních stromů Ořechov, Syrovice, Silůvky - vystoupení žáků hudebního oboru
v Syrovicích a v Ořechově v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ Ořechov
městské Muzeum Modřice - vystoupení hudebního oboru na výstavě betlémů
Vánoční jarmark v ZŠ Modřice – práce výtvarného oboru, vystoupení hudebního oboru
v součinnosti se SRPŠ při ZUŠ Ořechov
Vánoční koncerty:
Ořechov obecní sál KC 2x
Modřice koncertní sál školy 2x
adventní vystoupení Tanečního oboru ve spolupráci s pěveckou třídou - koncertní sál školy
v Modřicích
Brno- vystoupení v Metro Music -  Vendula Šromová a dechová sekce ZUŠ
Chrlice Léčebný ústav, pro nevidomé – kaple, vystoupení hudebního oboru

ROK 2013 

Únor
Obecní sál KC Ořechov a koncertní sál školy v Modřicích -  společný koncert s rakouskou
hudební školou Hohenau an der March

Březen
Modřice koncertní sál školy - koncert muzikálové a populární hudby 
Modřice, koncertní sál ZUŠ - klavírní recitál L. Kotkové  
Modřice, hotel Gregor - vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice 
Židlochovice, „Ve víru klavíru“ - společný koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Židlochovice
a ZUŠ Ořechov-Modřice
Modřice, koncertní sál školy „Ve víru klavíru“ - společný koncert žáků klavírního oddělení
ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Ořechov-Modřice
Obřadní síň MÚ Modřice -  koncert klarinetového a saxofonového kvarteta společně s hosty
M. Kašubou, V. Kummerem a M. Kašubou

Duben
Ořechov, knihovna KC Ořechov - vystoupení literárně dramatického oboru K.J. Erben Kytice
Modřice, koncertní sál školy - absolventský koncert 
Syrovice Jarní pohlazení, OÚ Syrovice - koncert žáků
Modřice, koncertní sál školy - koncert žáků oddělení strunných nástrojů
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Květen
Modřice, farní úřad  - vystoupení saxofonového kvarteta
Ořechov - klavírní recitál Pavla Nemecze 
Hohenau an der March městský sál, reciproční koncert s místní hudební školou.
Obecní sál KC Ořechov - žákovské vystoupení ke Dni matek 
Modřice, koncertní sál školy - žákovské vystoupení ke Dni matek
Silůvky - vystoupení žáků ke Dni matek 
Modřice, koncertní sál školy - závěrečné vystoupení tanečního oboru. 
Sokol Prštice - vystoupení žáků hudebního oboru k příležitosti oslav obce sokolské
Modřice, koncertní sál školy - absolventský koncert  3x

Červen
Modřice, koncertní sál školy - absolventský večer LDO 
Modřice, koncertní sál školy - závěrečné koncerty výstava VO 
Obecní sál KC Ořechov -  závěrečné koncerty

Srpen
Nebovidy, hudební příspěvek ZUŠ Ořechov ke vzniku obce – žáci hudebního oboru

Umístění žáků v soutěžích

Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v roce v komorní hře s převahou
dechových nástrojů:
1. místo s postupem do kola krajského s nejvyšším počtem obdržených bodů ze všech 23
zúčastněných souborů. Flétnové kvarteto ve složení Klára Jírová, Tereza Lázničková, Eliška Císařová
a Petru Šikula
1. místo s postupem do kola krajského. Klarinetové kvarteto Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít
Skřička a Ondřej Nováček

Krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou
dechových nástrojů 
1. místo v kategorii IV. A obsadilo Klarinetové kvarteto ve složení Vendula Šromová, Eliška
Maršálková, Vít Skřička, Ondřej Nováček
2. místo v kategorii IV. A obsadilo Flétnové kvarteto ve složení Petr Šikula, Klára Jírová, Tereza
Lázničková, Eliška Císařová

Brněnského kolo - soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 21 let
Kategorie instrumentální soubory 
1. místo – Klarinetové kvarteto ZUŠ Ořechov ve složení Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít
Skřička a Ondřej Nováček

Čtvrtý ročník houslové soutěže pro mladé houslisty do 13-ti let Újezdská notička 
1. cena – Eliška Horňáková a Anna Šťastná – housle, Terezie Šťastná – klavír

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013 Hra na trubku
3. cena – Petr Vaňáček – kategorie Junior A
uznání 1. stupně – Jindřich Skalický – kategorie Junior B

11.  VÝSLEDKY KONTROL

Kontrola České školní inspekce

Na základě  žádosti  krajského  inspektorátu  ČŠI byl  zaslán  v měsíci  říjnu  2012  náš  ŠVP ke
kontrole a tzv. měkkému monitoringu. Hodnocení a výstupy z něj byly řediteli školy sděleny v měsíci
červnu 2013. Nebyly shledány nedostatky v učebních plánech (hodinové dotace) ani  jiná závažná
pochybení. 
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Kontrola ze strany zřizovatele

Ve sledovaném období nebyla uskutečněna.

Kontrola jiných organizací

17.1. 2013 kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny  Brno-venkov – bez závad.

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, 6. únor 2012, 6. březen 2013
- ZUŠ Modřice:  hasicí přístroje, 11. únor 2012, 8. březen 2013

Byly provedeny periodické kontroly elektrických  přístrojů.
 - ZUŠ Ořechov:  elektrospotřebiče, 5. listopad 2012
 - ZUŠ Modřice:  elektrospotřebiče, 6. listopad 2012

Závěr kontrol – viz. protokoly o revizích.

12.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

1) HLAVNÍ ČINNOST  (Stav k 31.12.2012)

Náklady celkem 6.848.211,- Kč

Výnosy celkem 6.936.039,- Kč

Příspěvek na provoz 89.000,- Kč

Čerpání fondů 20.740,- Kč

Limity zaměstnanců 15,49

Přímé náklady na vzdělání 5.899.000,- Kč

Mzdové náklady 4.473.263,- Kč

Přijaté dotace - město Modřice 50.000,- Kč

Přijaté dotace - obec Ořechov 24.000,- Kč

Výše úplaty za vzdělávání 839.000,- 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.
Zůstala zachována výše úplaty z minulého školního roku: 

OBORY
Přípravné studium PHV, PVV,

PTV, PDV
1 žák v hodině 2-4 žáci v hodině

Hudební 750,- Kč 1.500,- Kč 850,- Kč
Výtvarný 750,- Kč 1.000,- Kč
Taneční 750,- Kč    900,- Kč
Literárně dramatický 500,- Kč    500,- Kč

Výsledek hospodaření 87.828,- Kč
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2) DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Ve sledovaném období nebyla realizována.

3) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

  Pořízení hudebních nástrojů: ve školním roce pořízeny do dechového oddělení 2 ks trubky
Thomann, křídlovka J. Lídl, B klarinet Yamaha, do strunného oddělení španělská kytara - velká, do
smyčcového oddělení smyčce 2 ks a pouzdro, do oddělení klávesových nástrojů 6 ks stoliček k pianinu
a 3 ks klavírních židlí, dále 2 ks triangl a 1 ks tamburína. Učební pomůcky 4 ks metronomů, 4 ks
notových stojanů, do tanečního oboru 10 ks sukének. Z ostatního drobného dlouhodobého hmotného
majetku do provozního útvaru školy 1 ks mokrosuchý vysavač a 1 ks prachový vysavač. V oblasti
investic do vybavení nábytkem byla dokončena ředitelna v Ořechově jednak dílem novým nábytkem
a opravou původního.

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  po  své  linii.  Výčet  akcí  sdružení  je  široký.  K nejvýznamnějším  patří  organizace
a logistické zajištění 1. ročníku Kaštánkového veselí v areálu Pod Kaštany v Modřicích ve spolupráci
se SRPŠ při ZŠ Modřice, vánoční tvorba adventních věnců, vánoční jarmarky v Ořechově a Modřicích
a další.  Dostává se nám materiální podpory ve formě darů absolventům, při odměňování žáků po
koncertech školy či Dnů matek, zakoupení zlevněnek na základní vstupné do divadel atd. Za velmi
podstatný  přínos  pro  naši  školu  a  širokou  veřejnost  považuji  organizaci  a  rozeběhnutí  kurzů
k uměleckému  vzdělávání  pro  děti,  které  nemohla  škola  z důvodu  dané  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 promyšlenou, cílenou, trvalou pomoc jak škole,
tak i řediteli školy a vyjadřuji naději v další velmi dobrou spolupráci a vzájemnou součinnost, které si
nesmírně vážím.
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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.

15. PODĚKOVÁNÍ ZA VZORNOU REPREZENTACI ŠKOLY
A PODPORU JEJÍ ČINNOSTI

Děkuji žákům flétnového kvarteta Kláře Jírové, Tereze Lázničkové, Elišce Císařové a Petru
Šikulovi pod pedagogickým vedením učitelky Kláry Stodůlkové za přípravu a skvělou reprezentaci
Základní umělecké školy Ořechov – Modřice v okresním kole Národní soutěže základních uměleckých
škol v roce 2012/2013 v komorní hře – s převahou dechových nástrojů, konaném dne 21. února 2013
v ZUŠ Oslavany a blahopřeji k 1. místu s postupem do kola krajského s nejvyšším počtem obdržených
bodů ze všech 23 zúčastněných souborů.

Děkuji  žákům klarinetového  kvarteta Vendule Šromové,  Elišce  Maršálkové,  Vítu  Skřičkovi
a Ondřeji Nováčkovi pod pedagogickým vedením učitele Pavla Rosendorfa dipl. spec. za přípravu
a skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Ořechov – Modřice v okresním kole Národní soutěže
základních  uměleckých  škol  v  roce  2012/2013  v komorní  hře  –  s  převahou  dechových  nástrojů,
konaném dne 21. února 2013 v ZUŠ Oslavany a blahopřeji k 1. místu s postupem do kola krajského
s třetím nejvyšším  počtem obdržených bodů ze všech 23 zúčastněných souborů.

Děkovné psaní souborům dechových dřevěných nástrojů v souvislosti s jejich vystoupením
v Krajském kole Národní soutěže Základních uměleckých škol v komorní hře:

Milí mladí kumštýři, dovolte mi, abych Vám i touto cestou poděkoval za vzornou a excelentní
reprezentaci naší školy v krajském kole soutěže. Úrovní své hry patříte k tomu nejlepšímu, co je
v současnosti na poli základního uměleckého vzdělávání v Jihomoravském kraji ke slyšení. Věřím, že
i pro Vás byla účast v soutěži cennou zkušeností, která Vás bude motivovat k dalšímu zdokonalování
svých interpretačních dovedností. Na místě je i veliké poděkování Vašim pedagogům, pí. učitelce
Kláře Stodůlkové a p. učitelům Pavlu Rosendorfovi a Štěpánu Švestkovi za Vaši přípravu. 

Výňatek z příspěvku do Zpravodajů v Ořechově a Modřicích březen 2013:

V neděli  24.  února  se  v  obecním sále  Kulturního  centra  Ořechov  v koncertním  sále  ZUŠ
Modřice konal společný koncert žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der March z Dolního
Rakouska. Rádi jsme přivítali mladé muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra byla velmi příjemná
i díky  hojné  návštěvě  Vás,  občanů.  Děkuji  za  podporu  nejen  této  akce  panu  starostovi  Josefu
Brabencovi a panu místostarostovi Tomáši Dudíkovi z obce Ořechov, tak panu starostovi ing. Josefu
Šiškovi a paní místostarostce ing. Haně Chybíkové z Modřic. Škola dostala pozvání na reciproční
hudební vystoupení 12. května 2013 v městském sále Hohenau an der March.

Příspěvky do Zpravodajů v Ořechově, Modřicích a Syrovicích v měsíci červen-červenec 2013: 

Léto a školní prázdniny jsou v plném běhu. I v tomto, nejen pro žáky radostném období, bych
Vás rád informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a Syrovicích
v souvislosti s končícím se školním rokem 2012/2013 (oficiální konec je 31. 8). 
Jako  se  každý  dobrý  hospodář  ohlíží  a rekapituluje  sklizeň  se  závěrem  kalendářního  roku,  co
přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by mohl příště věci, které
může ovlivnit,  nastavil  jinak,  stejně je tomu i  ve škole,  pouze časově rozlišeno na rok školní.
Myslím, že se můžeme s pocitem zodpovědně odvedené práce ohlédnout.
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ZUŠ  začala  vyučovat  v  tomto  školním  roce  podle  svého  nově  vytvořeného  školního
vzdělávacího  programu.  Jeho výsledky  ponesou své  ovoce  v letech  příštích.  Nemyslím,  upřímně
psáno, že učíme jinak, zcela nově. Pouze deklarujeme svým žákům, co a čeho by měli jako kumštýři
dosáhnout, jakým směrem se bude jejich výchova a vzdělávání ubírat.
Škola zorganizovala a uskutečnila v končícím školním roce více jak 50 vystoupení či prezentací všech
čtyř  uměleckých  oborů.  Otázka  zní:  Je  to  hodně,  nebo  málo?  Měli  žáci  dostatek  příležitostí
k předvedení  výsledků svého snažení,  svých dovedností?  Odpověď je –  jako i mnoho dalších věcí
v životě – relativní. Z pohledu povolené kapacity počtu žáků a času stanoveného pro dny výuky ve
školním roce dle mne dostatek. Při tomto poohlédnutí bych s radostí zmínil akce, které považuji za
převyšující svým významem ty periodicky se opakující.

Byly to zejména: spolupráce se ZŠ Modřice prostřednictvím našeho Sdružení rodičů a přátel
školy  na  Kaštánkovém  veselí  v  areálu  Pod  kaštany  v  Modřicích,  účast  na  dvou  multižánrových
večerech  Střípky  umění  v  hotelu  Gregor  Modřice,  vystoupení  na  adventních  akcích  v Ořechově,
Modřicích, Syrovicích, Silůvkách a Chrlicích, úspěšná reprezentace žáků školy v Národní soutěži ZUŠ
na úrovni okresních a krajských kol, společné koncerty školy s Musikschule Hohenau an der March
v měsíci únoru v Ořechově i Modřicích, spolupráce na společných koncertech Ve víru klavíru se ZUŠ
Židlochovice,  vystoupení  saxofonového  a klarinetového  souboru  na  samostatném  koncertu  na
modřické radnici s předními jazzovými hráči a také v populárním brněnském klubu Metro Music Baru
a konečně v měsíci květnu reciproční koncert v městě Hohenau an der March v Dolním Rakousku
s místní  hudební  školou  za účasti  obyvatel  a  starostů  měst  a  přilehlých  obcí,  kde  škola  skvěle
reprezentovala nejen sebe samotnou, ale obstála i v porovnání úrovně uměleckého vzdělávání České
republiky na poli mezinárodním. Současně se nám podařilo vytvořit základ pro trvalejší a doufám
i dlouhodobější spolupráci. 

I touto cestou bych rád vyjádřil poděkování vedení a zastupitelům obce Ořechov a města
Modřice.  Přestože  nejsou  našimi  zřizovateli,  nacházíme  u  nich  podporu  nejen  slovní,  ale
i ekonomickou v podobách schválení  dotací  do rozpočtu naší  školy,  které použijeme na pořízení
učebních pomůcek, nebo věcí, umožňujících zlepšovat kvalitu výuky. Velmi si vážíme Vaší přízně a
podpory!

Když  jsem v  tom děkování,  nesmím opomenout  trpělivou,  obětavou a,  chce se mi  psát,
i nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové podporují
činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást naší školy.
Co na závěr tohoto letního přemítání?

Dovolte mi i touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy
za jejich práci a přát jim klidnou a zaslouženou dovolenou. Škola se nyní nadechne a připraví na
školní rok 2013/2014. Žákům přejeme krásné prázdniny a Vám všem šťastné cesty tam i zpět domů,
pokud se vydáváte za hranice všedních dnů. 

P. Křivánek, ředitel školy.

16. ZÁVĚREČNÉ SLOVO ŘEDITELE

Předložená zpráva je výčtem a hodnocením požadovaných oblastí dle Vyhlášky 15/2005 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.  Slouží jako popis  činnosti  školy,  výsledků výchovy a vzdělávání  ve
všech sledovaných oblastech. 

Dovolte mi na závěr výroční zprávy vyslovit dvě myšlenky.
První je odpovědí na otázku, kterou si řada z nás, uměleckou školu povinných často klade.

V čem je právě umělecké vzdělávání žáků jedinečné, v čem se i liší od jiných druhů vzdělávání. Jeho
jedinečnost, míněno jeho nezastupitelností, vidím mimo hlavní cíle vytyčené Rámcovým vzdělávacím
programem ve skutečnosti, že není vzděláváním ze zákona povinným. Do našich uměleckých škol žáci
nemusí, ale chtějí chodit. Je to pro nás velmi závazné a povzbuzující zároveň. 

Druhou myšlenkou, neméně nosnou je skutečnost, že se umělecké vzdělávání stává výrazně
harmonizujícím prvkem ovlivňujícím osobnostní  vývoj mladé generace, naší  budoucnosti,  v dnešní
složité, nepřehledné a morálními a etickými zásadami strádající době.

                         Petr Křivánek
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