
Výroční zpráva
Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

za školní rok 1999/2000

Část I.

Základní charakteristika školy

a) Název školy: Základní umělecká škola Němčice nad Hanou
Sídlo: Komenského nám. 168,  798 27  Němčice n.H.
Právní forma: právní subjekt, příspěvková organizace
IČO: OO380652

b) Zřizovatel: Město Němčice nad Hanou
c) Ředitel školy: Ladislav Gazdag, 1. máje 326, Nezamyslice
d) Odloučená pracoviště (pobočky):

Nezamyslice, Klenovice, Brodek u Prostějova, Smržice, Dobromilice,
Mořice, Pivín, Prostějov

Údaje o škole k  30. 6. 1999 (a),  k  30. 6. 2000  (b):

Počet tříd Celkový počet Počet žáků Počet žáků Počet všech Počet ped.
žáků na jednu třídu na učitele prac. celkem pracovníků

a b a b a b a b a b a b
18,3 19,31 496 518 27,04 26,8 27,1 26,7 25 27 23 25

e) Datum zařazení do sítě škol:  15. 3. 1996
f) Celková kapacita školy a jejich součástí:  520
g) Studijní obory:

hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční

h) Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce na školní rok 1999/2000:

1. Vytvořit nové formy výuky pro žáky PHV. Zaměřit se zejména na  věkovou kategorii 5 - 7 let. 
Kromě klasické PHV otevřít v letošním školním roce přípravnou hudebně-pohybovou výchovu.

2. V rámci předmětových komisí provést dvoudenní školení se zaměřením na výuku komorních
a souborových her a výuku keyboardu.

3. K 30. výročí založení školy uspořádat cyklus koncertů učitelský koncert, Výroční koncert žáků  a souborů. 
Připravit a vydat výroční kalendář s CD.

4. K 15. výročí založení Dechového orchestru mladých uspořádat výroční koncert.
5. Zapojit se do projektu Evropa 2000. Vytvořit v rámci tohoto projektu program, na kterém         

se  budou  podílet všechny obory ZUŠ.
6. Ve spolupráci s o.p.s. Svátek hudby zorganizovat Svátek hudby 2000 v Němčicích n.H.
7. I nadále spolupracovat s obecními úřady ve zřízených pobočkách a vytvářet materiální zázemí pro jejich činnost.

Zapojovat žáky školy do akcí pořádaných obecními úřady a spolky.
8. Připravovat žáky a soubory školy na soutěže vyhlašované MŠMT ČR. 
 Uspořádat okresní kolo  soutěže ve hře na žesťové nástroje.



i) Další záměry, její orientace a další rozvoj:

1. Vytvořit podmínky pro lepší spolupráci jednotlivých učitelů v rámci činnosti  předmětových komisí.

2. Rozvíjet nadále činnost souborů. Vytvářet podmínky pro jejich účinkování nejenom v rámci regionu působnosti školy. 

Organizovat výměnné koncerty s jinými subjekty uměleckého zaměření.

3. Přepracovat organizační strukturu školy zejména v oblasti řízení. Podporovat umělecké aktivity 

jednotlivých učitelů jejich zapojením do činnosti umělecké rady.

4. Finančně podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
5. Pokračovat v práci s nejmladšími žáky školy s důrazem na správnou motivaci žáků   k dalšímu studiu. 
6. Vytvářet komponované programy hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru. 

Rozvíjet spolupráci učitelů jednotlivých oborů.
7. Vytvářet představení a koncerty pro mateřské a základní školy v regionu působnosti.   
8. Podporovat spolupráci jednotlivých poboček při organizování koncertů. Zvát na koncerty v obcích 

zejména kvalitní soubory z jiných poboček.
9. Na kmenové škole iniciovat vytvoření komorního orchestru školy. 
10. I nadále podporovat veškeré umělecké aktivity v obcích regionu působnosti a zapojovat je do činnosti školy.
11. Iniciovat založení občanského sdružení, které bude podporovat umělecké aktivity orchestrů a souborů.   

Jeho členové by se měli podílet na organizaci Svátku hudby, adventních resp. vánočních  koncertů, 
výměnných zájezdech apod.  

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Prospěch žáků na škole

Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamen.
Šk.rok a b a b a b a b

1. 113 128 80 99 31 25 2 4
2. 101 93 71 77 30 16 0 0
3. 64 86 49 74 15 12 0 0
4. 44 43 30 37 13 6 1 0
5. 30 25 21 21 9 4 0 0
6. 33 23 23 20 10 3 0 0
7. 11 25 9 22 2 3 0 0

PHV 74 71

I. 13 6 10 6 3 0 0 0
II. 6 10 4 10 2 0 0 0
III. 3 7 3 7 0 0 0 0
IV. 4 1 4 1 0 0 0 0

   
Celk. 496 518 304 374 115 69 3 4

  
b) Celkový počet neomluvených hodin.

Tento školní rok:   0
Minulý školní rok:  28

c) Plnění učebních plánů a osnov.

Prospělo Neprospělo



ZUŠ Němčice n.H. se řídí učební plány pro ZUŠ ze dne  26.6.1995 pod č.j. 18.418/95.
Počet žáků v jednotlivých oborech, ročnících a cyklech:
Celkový počet žáků:  518

Počet žáků v jednotlivých oborech, ročnících, cyklech:

Žáci základního studia - I. stupeň

Ročník Počet obory
celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hud.ind. hud.sk.

Přípravný 1. 16 14   16  
Přípravný 2. 55 37 14 7 x 34

1. 128 86 4 7 1 116
2. 93 58 6 2 12 73
3. 86 67 13 4 6 63
4. 43 28  4 39
5. 25 18  25
6. 23 18 6 17
7. 25 19 11 x x 14

Celkem 494 345 54 20 23 397  
Absol. za 
min. šk.rok 20 10 20

Žáci základního studia - II. stupeň

Ročník Počet obory
celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hud.ind. hud.sk.

Přípravný       
1. 6 4    6
2. 10 6 10
3. 7 1 7
4. 1  1

Celkem 24 0 0 0 24
Absol. za 
min. šk.rok 4 4 4

Žáci rozšířeného studia - I. stupeň

Počet obory
Ročníky celkem z toho dívky taneční výtvar. liter. dram. hudební

      
     

Celkem    

d) Ke studiu bylo přijato celkem  145 dětí, z toho do PHV  71 dětí.

Část III.

11



Údaje o výsledcích ze strany České školní inspekce

a) Ve dnech 24.5 a 6.6.2000 byla provedena pracovníky České školní inspekce následná inspekce.
b) Předmět kontroly:

Státní kontrola dodržování obecně závazných předpisů prováděná ve smyslu § 18 odst. 4 
zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, 
v průběhu inspekční činnosti zaznamenané v inspekční zprávě čj.:132 318/00-12005

c) Závěr inspekce:
Závady zjištěné při předchozí inspekci byly vedením školy odstraněny. Zvyšování kvalifikace učitelů je ze strany 
vedení školy věnována pozornost.

d) Kontrolní zjištění:
Při inspekční činnosti nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů.

Část IV.

Údaje o pracovnících školy

a) Pedagogická a odborná způsobilosti pedagogických pracovníků

Tento školní rok Minulý školní rok
kvalifikovaní bez kvalifikace kvalifikovaní bez kvalifikace

16 9 14 9

b) Kvalifikace, praxe a způsobilost pedagogických pracovníků zařízení:

Počet učitelů kvalifikace délka praxe
ano ne

10 3 7 do 1
1 1 0 do 2
0 0 0 do 4
2 1 1 do 6
1 1 0 do 9
0 0 0 do 12
2 2 0 do 15
1 1 0 do 19
3 3 0 do 23
1 0 1 do 27
3 3 0 do 32

1 0 nad 32
16 9

c) Přehled učitelů, kteří nastoupili nebo odešli:

Tento školní rok Minulý školní rok:
Nastoupili 3 2
Odešli 1 (MD) 1

d) Počet pracovníků v důchodovém věku:

Důchod. věk 2
e) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků:

Typ kurzu: Počet zúčastněných pracovníků:

25      Celkem
1



Tanec - taneční pedagogika 1
Konzervatoř 2

Část V. 

Výkon státní správy

Rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona  564/90 Sb. § 3, odst. 2, písm. k) o státní správě 
a samosprávě  ve školství, ve znění pozdějších předpisů:
1) Dodatek ke směrnici o placení školného na škol. rok 1999/2000.
2) Vnitřní směrnice ředitele ZUŠ Němčice n.H. o příspěvku a způsobu úhrady nákladů spojených s poskytováním
    základů vzdělávání ve školním roce  1999/2000 ze dne  19. 1. 2000.



h) Hlavní úkoly vyplývající z plánu práce na školní rok 1999/2000: 

 
1. Vytvoøit nové formy výuky pro žáky PHV. Zamìøit se zejména na  vìkovou kategorii 5 - 

7 let. Kromì klasické PHV otevøít v letošním školním roce pøípravnou hudebnì-
pohybovou výchovu. 

2. V rámci pøedmìtových komisí provést dvoudenní školení se zamìøením na výuku 
komorních a souborových her a výuku keyboardu. 

3. K 30. výroèí založení školy uspoøádat cyklus koncertù uèitelský koncert, Výroèní koncert 
žákù  a souborù. Pøipravit a vydat výroèní kalendáø s CD. 

4. K 15. výroèí založení Dechového orchestru mladých uspoøádat výroèní koncert. 
5. Zapojit se do projektu Evropa 2000. Vytvoøit v rámci tohoto projektu program, na kterém          

se  budou  podílet všechny obory ZUŠ. 
6. Ve spolupráci s o.p.s. Svátek hudby zorganizovat Svátek hudby 2000 v Nìmèicích n.H. 
7. I nadále spolupracovat s obecními úøady ve zøízených poboèkách a vytváøet materiální 

zázemí pro jejich èinnost. Zapojovat žáky školy do akcí poøádaných obecními úøady a 
spolky. 

8. Pøipravovat žáky a soubory školy na soutìže vyhlašované MŠMT ÈR. Uspoøádat okresní 
kolo  soutìže ve høe na žes•ové nástroje. 

  
 
i)  Další zámìry, její orientace a další rozvoj: 
 
1. Vytvoøit podmínky pro lepší spolupráci jednotlivých uèitelù v rámci èinnosti  

pøedmìtových komisí. 
2. Rozvíjet nadále èinnost souborù. Vytváøet podmínky pro jejich úèinkování nejenom 

v rámci regionu pùsobnosti školy. Organizovat výmìnné koncerty s jinými subjekty 
umìleckého zamìøení. 

3. Pøepracovat organizaèní strukturu školy zejména v oblasti øízení. Podporovat umìlecké 
aktivity jednotlivých uèitelù jejich zapojením do èinnosti umìlecké rady. 

4. Finanènì podporovat další vzdìlávání pedagogických pracovníkù.  
5. Pokraèovat v práci s nejmladšími žáky školy s dùrazem na správnou motivaci žákù   

k dalšímu studiu.  
6. Vytváøet komponované programy hudebního, taneèního a literárnì-dramatického oboru. 

Rozvíjet spolupráci uèitelù jednotlivých oborù. 
7. Vytváøet pøedstavení a koncerty pro mateøské a základní školy v regionu pùsobnosti.    
8. Podporovat spolupráci jednotlivých poboèek pøi organizování koncertù. Zvát na koncerty 

v obcích zejména kvalitní soubory z jiných poboèek. 
9. Na kmenové škole iniciovat vytvoøení komorního orchestru školy.  
10. I nadále podporovat veškeré umìlecké aktivity v obcích regionu pùsobnosti a zapojovat je 

do èinnosti školy. 
11. Iniciovat založení obèanského sdružení, které bude podporovat umìlecké aktivity 

orchestrù a souborù. Jeho èlenové by se mìli podílet na organizaci Svátku hudby, 
adventních resp. vánoèních  koncertù, výmìnných zájezdech apod.   

 
 
 
 

 
 

Èást III. 
 

Údaje o výsledcích Èeské školní inspekce. 



 
a) Ve dnech 24.5 a 6.6.2000 byla provedena pracovníky Èeské školní inspekce následná 

inspekce. 
b) Pøedmìt kontroly: 

Státní kontrola dodržování obecnì závazných pøedpisù provádìná ve smyslu § 18 odst. 4 
zákona ÈNR è. 564/1990 Sb., o státní správì a samosprávì ve školství, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù, v prùbìhu inspekèní èinnosti zaznamenané v inspekèní zprávì 
èj.:132 318/00-12005 

c) Závìr inspekce: 
Závady zjištìné pøi pøedchozí inspekci byly vedením školy odstranìny. Zvyšování 
kvalifikace uèitelù je ze strany vedení školy vìnována pozornost. 

d) Kontrolní zjištìní: 
Pøi inspekèní èinnosti nebylo zjištìno porušení obecnì závazných právních pøedpisù. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Èást VI. 
 

Další údaje o škole 
 

A) Koncerty a veøejná vystoupení žákù školy: 
 
poø.è.           název akce               uèitelé odpovìdní za realizaci akce 
 
SRPEN:                  
1. „Dny otevøených dveøí“              Málek 

koncert  D.O.M v Pivovaru Vyškov  
2. „V. letní hudební tábor“- Nesmìø   Gazdag, Š•astníková, Kuchaø 
     úèast:  32 žákù školy  
 
ZÁØÍ 
3. „Jièín – mìsto pohádky“                                        Š•astníková, Kuchaø, Gazdag 
    úèast na festivalu s pøedstavením „Kabaret u Veselé Žofky“           
    LDO a hudební obor  
4. Koncert v kapli sv. Martina v Moøicích      Novák 
    soubor zobcových fléten 
5. „Dny radosti a vdìènosti“  -   Bohumín     Štefková 
    úèast taneèního divadla ZUŠ-CMG a taneèní skupiny RUT na festivalu 
6. „Vítání dìtí“ –   Klenovice, Èelèice     Bílík 
 
ØÍJEN 
7. „Dobytí Severního pólu“  - Nìmèice n.H.               Š•astníková 
    divadelní pøedstavení pro II.stupeò základních škol nìmèického regionu 
8. Vystoupení žákù pro Mìstský úøad Nìmèice n.H.   Málková 
    soubor zobcových fléten 
9. Vystoupení pro Obecní úøad Moøice     Málek 
     soubor zobcových fléten 
10. „Dny pro Izrael“  -  Hradec Králové     Štefková 
     taneèní divadlo ZUŠ-CMG a taneèní skupina RUT  
12. „Dny pro Izrael“   -  Prostìjov – mìstské divadlo   Štefková 
     taneèní divadlo ZUŠ-CMG a taneèní skupina RUT  



 
LISTOPAD 
13. „Dobytí Severního pólu“  - Nìmèice n.H.              Š•astníková 
      divadelní pøedstavení v kinì OKO 
14. „Studentská akademie  CMG“   -   Prostìjov    Štefková 
      taneèní divadlo ZUŠ-CMG 
15.  Vystoupení žákù ZUŠ pro SPO Klenovice    Bílík 
 
PROSINEC 
16. „Pøedvánoèní besídka pro dùchodce“ – Nìmèice n.H.   Málková, Š•astníková 
17. „Cyklus adventních koncertù“      dramaturgie Novák 
     Nìmèice n.H., Moøice, Nezamyslice    uèitelé poboèek 
18. „Rozsvícení vánoèního stromku“ -   Smržice    Hrbáèek 
19. Cyklus vánoèních koncertù“ – Nìmèice n.H.   uèitelé poboèky 
     3 vánoèní koncerty v koncertním sále školy 
20. „Cyklus vánoèních koncertù“ – Nezamyslice   uèitelé poboèky 
     2 vánoèní koncerty  
21. „Vánoèní koncert“  -  Pivín     Kuchaø 
22. „Vánoèní koncert“  -  Dobromilice    uèitelé poboèky 
23. „Vánoèní koncert“  -  Smržice                 uèitelé poboèky 
24. „Zpívání u stromeèku“ -  Nìmèice n.H.    uèitelé poboèky 
25. „Zpívání stromeèku“ -  Nezamyslice    uèitelé poboèky 
26. „Zpívání u stromeèku“ – Klenovice    uèitelé poboèky 
27 . „Vánoèní vytrubování“ -  Moøice     Málek 
28. „Zpívání u betléma“ – Klenovice    Bílík 
29. „Vánoèní mše“ – Nìmèice, Hruška, Klenovice, Dobromilice    dirigent Málek 
      pøedvedení vánoèní mše E.Marhuly v kostelích   Chytilová, Gazdag 
      komorní orchestr školy a kùrní pìvecký sbor   
30. „Vánoèní koncert“ – Brodek u Prostìjova   uèitelé poboèky 
31. „Vánoèní koncert pro mateøskou školu“ – Brodek u PV uèitelé poboèky 
32. „Vánoèní koncert D.O.M.“ -  Moøice                Málek, Kundelová 
      spoluúèikoval pìvecký sbor Slavíèek 
33. nahrávání výroèního CD ZUŠ      uèitelé školy 
 
LEDEN 
34. „Novoroèní koncert“  -  Nìmèice n.H.    uèitelé poboèky 
35. „ Sedmikvítek“  -  Praha      Hrbáèek 
       úèast žákù poboèky Smržice na festivalu 
36. „Stužkovací ples CMG“  -  Prostìjov    Štefková 
      taneèní divadlo ZUŠ-CMG 
 
ÚNOR 
37. školní kolo soutìží ZUŠ      vedení školy 
38. okresní kola soutìží ZUŠ      vedení školy 
39. Vystoupení žákù pro ÈSM v Klenovicích a Èehovicích  Bílík 
40. Vystoupení žákù pro ÈSZ v Klenovicích a Èehovicích  Bílík 
41. „Vítání dìtí“  -  Klenovice     Bílík 
42.  „Setkání dùchodcù“  -  Èelechovice    Hrbáèek 
      žáci poboèky Smržice 
43. okresní kolo soutìží taneèních oborù  -  Prostìjov  Štefková, Chytilová 
 
BØEZEN 
44.  oblastní kolo soutìží ZUŠ -  houslové soubory – Brno  Chytilová 



45.  oblastní kolo soutìží ZUŠ – komorní zpìv – Brno  Kundelová, Málková 
43. Cyklus koncertù k 30.výroèí založení ZUŠ Nìmèice n.H.  vedení školy 
       a vydání výroèního kalendáøe s CD: 
       45. „Koncert uèitelù“      uèitelé školy 
       46. „Výroèní koncert“       uèitelé školy 
             komponovaný program žákù všech oborù a všech poboèek školy 
       47. vernisáž výstavy absolventa výtvarného oboru   Š•astníková 
   M.Vavøíka 
       48. týden otevøených dveøí na všech poboèkách  vedoucí poboèek 
       49. „Výroèní koncert D.O.M.“  -  Nìmèice        Málek, Gazdag, Dostálová  
              koncert k 15. výroèí založení               Málková, Bílík, Novák, Žilka 

  Dechového orchestru  mladých  
50.  „Pøehlídka scénického tance“  -  Varnsdorf   Štefková 
51.  oblastní kola soutìží ZUŠ  taneèních oborù  - Kyjov   Štefková 
52. „Celostátní pøehlídka zájmové umìlecké èinnosti   Štefková 

církevních škol v Odrách“ – taneèní obor 
 
DUBEN 
53. „Jarní koncert“  -  Nìmèice n.H.     uèitelé poboèky 
54. „Zelené peøí“  –  divadlo Husa na provázku Brno  Štefková 
      taneèní divadlo ZUŠ-CMG 
55. „Koncert v moøické kapli“  -  Moøice    Novák 
      vystoupení  souboru zobcových fléten v rámci koncertu ang.loutnisty 
56.  „Koncert v moøické kapli“  -  Moøice    Novák 
       vystoupení  souboru zobcových fléten v rámci koncertu V.Drápala 
57.  vernisáž výstavy vèelaøù   -  Nìmèice    Kundelová 
58.  „Vítání dìtí“  -  Nìmèice n.H.     Málková 
       flétnové trio  
59. „Sázení lípy“  -  Nìmèice n.H.       Málek 
      vystoupení D.O.M. na Komenského námìstí  
60. „Stavìní máje“  -  Moøice     Málek 
      vystoupení D.O.M.  
61. „Den matek“  -  Vícemìøice                uèitelé pob. Nezamyslice 
       programový blok  
62. „Výchovný koncert pro I.st. ZŠ“  -  Klenovice   uèitelé poboèky 
63. „Výchovný koncert pro MŠ“  -  Klenovice   uèitelé poboèky 
 
KVÌTEN 
64. „Koncert D.O.M.“  -  Kojetín námìstí    Málek 
       spoluúèinkovali mažoretky ZUŠ Ivanovice 
65.  absolventské pøedehrávky  -  Nìmèice n.H.   Málková 
66. „Absolventský koncert I.“  -  Nìmèice n.H.   Málková 
67. „Absolventský koncert II.“ -  Nìmèice n.H.   Málková 
68. „Klavírní koncert“  -  Nìmèice n.H. 
      koncert posluchaèù Církevní konzervatoøe Kromìøíž 
69. „Sraz rodákù k výroèí obce“ -  Èelèice    Bílík 
      vystoupení žákù poboèky Klenovice 
70. „Koncert ke Dni matek“  -  Klenovice    uèitelé poboèky 
71. „Evropa 2000“  -  Prostìjov námìstí    Bílík 
      vystoupení žákù poboèky Klenovice v rámci programu United Games 
72. 69. „Evropa 2000“ -  Olomouc  námìstí    Bílík 
      vystoupení žákù poboèky Klenovice v rámci programu United Games 
73. „Závìreèný koncert“  -  Klenovice    uèitelé poboèky 



74. „Svátek matek“  -  Smržice     uèitelé poboèky 
75. „Závìreèný koncert“  -  Brodek u Prostìjova   uèitelé poboèky 
„Nezamyslice sobì“  -  týden umìní v Nezamyslicích  Dostál, Novák , Gazdag 
      76. „Uèitelský koncert“      uèitelé školy 
      77. „Výchovný koncert pro I.st. ZŠ“    uèitelé poboèky 
      78. „Výchovný koncert pro MŠ“     uèitelé poboèky 
      79. „Závìreèný koncert I.“     uèitelé poboèky 
      80. „Zvíøátka a loupežníci“      Š•astníková 
  pøedstavení divadelního souboru „Malé divadlo“ 
      81. „Závìreèný koncert II.“     uèitelé poboèky 
      83. „Správní kluci“ -  vystoupení hud.souboru ÚSP                  Dostál 
      84.  „Dobytí Severního pólu“     Š•astníková 
  pøedstavení divadelního souboru „Apøece“ 
      85. „Koncert D.O.M. na Dnu dìtí v Nezamyslicích  Málek 
86. „Sešlost“  -  Nezamyslice      uèitelé poboèky 
      program pro dùchodce 
87. „Koncert ke Dni matek“  -  Dobromilice    uèitelé poboèky 
88. „Art-Kontakt“  -  Prostìjov Mìstské divadlo   Štefková 
      výchovný koncert pro žáky støedních škol – taneèní obor 
 
ÈERVEN 
89. „Promenádní koncert D.O.M.“   -  Hranice na Moravì  Málek 
90. „Divadlo – pohyb – tanec“ - Žïár n.Sázavou    Štefková 
       regionální soutìžní pøehlídka scénického tance  
91. „Výchovný koncert pro II.st. ZŠ“  -  Nìmèice n.H.             Štefková, Š•asníková 
     komponované pøedstavení taneèního, LDO a hudebního oboru  Kundelová, Chytilová  
92. „Vzájemnosti II“  -  Nìmèice n.H.    Štefková, Š•astníková 
      vystoupení žákù taneèního, lit.-dram. a hudebního oboru Kundelová, Chytilová 
      absolventské vystoupení žákù taneèního oboru 
93. „Výchovný koncert pro MŠ“  -  Nìmèice n.H.   uèitelé poboèky 
94. „Výchovný koncert pro I.st.ZŠ“  -  Nìmèice n.H.  uèitelé poboèky 
95. „Svátek hudby“  -  Smržice     Hrbáèek 
      vystoupení žákù a souborù v parku u Sokolovny 
„Svátek hudby“  -  Nìmèice n.H. areál restaurace Zátiší 
      96. „Koncert dechového souboru“    Novák 
      97. „Koncert D.O.M.“      Málek 
      98. „Zpíváme rádi“      uèitelé poboèky 
 vystoupení souborù z Nìmèic n.H. 
      99. „Nìmèická desítka“  -  koncert dechového souboru  Málek  
100. „Vyøazování žákù ZŠ Nìmèice n.H.  -  sál kina OKO  Novák 

vystoupení dechového souboru  
 
 
B) Absolventi: 
 
Za školní rok absolvovalo ZUŠ 25 žákù v hudebním oboru, 11 žákù v taneèním oboru a 1 žák 
ve výtvarném oboru. 
 
Hudební obor: 
klavír I. stupeò - 12 absolventù 
M.Dostálová, M.Hrubá, I.Kuèerová, J. Holíková, V.Prusenovská, O.Kocmánková, J.Mézlová, 
P.Matoušková, H.Gregorová, M.Kyprová, M.Smutný,  D.Šareková 
trubka I.stupeò – 4 absolventi 



M.Gazdag, P.Mìrka, M.Vavruša, J.Pleva 
klarinet I.stupeò – 3 absolventi 
A.Fiala, P.Gazdag,  M.Novotný 
pøíèná flétna I.stupeò – 1 absolvent 
L.Jiránková 
kytara I.stupeò – 2 absolventi 
P.Hruda, J.Kolman 
technika zvukového záznamu II.stupeò – 1 abslovent 
P.Šimek 
  
Výtvarný obor I.stupeò – 1 absolvent 
M.Vavøík 
 
Taneèní obor I.stupeò – 11 absolventù 
A.Bartoníková, R.Koneèná, H.Musilová, H.Svobodová, O.Hubáèek, L.Hubáèková, 
M.Dvoøák, M.Košíèková, J.Snášelová, R.Weberová 
 
C) Úèast na soutìžích 
 
Soutìže vyhlašované MŠMT ÈR ve høe na dechové nástroje, houslové soubory, sólový, 
komorní zpìv a taneèní obor.  
 
Hudební obory: 
 
Školní kolo: 
Celkem se zúèastnilo školního kola 42 žákù. Z toho ve høe na zobcovou flétnu 16, na pøíènou 
flétnu 3, na klarinet 4, na trubku 5, na sólový zpìv 1, pìvecké trio  a houslový soubor. Do 
okresního kola postoupilo 9 žákù, pìvecké trio a houslový soubor. 
 
Umístìní v okresním kole: 
trubka – M.Gazdag 2. místo (p.uè.Hradil), M.Novotný 2.místo (Hradil), T.Matuška 3.místo 
(p.uè.Hradil) 
zobcová flétna – P.Možná 3.místo (p uè.Žilka), P.Michlíèková 3.místo (p.uè.Novák), 
L.Kalandøíková 3.místo (p.uè.Hradil) 
sólový zpìv – P.Koneèná 1. místo (p.uè.Kundelová) 
pìvecké trio ve složení Petra, Pavla a Lucie Koneèná – 1.místo (p.uè.Kundelová) 
houslový soubor 1.místo (p.uè.Chytilová) 
Do oblastního kola postoupilo pìvecké trio a houslový soubor. 
 
Umístìní v oblastním kole: 
pìvecké trio - 1. místo 
houslový soubor – 3.místo 
 
Taneèní obor: 
 
Okresní kolo soutìží ZUŠ taneèních oborù probìhlo v Mìstském divadle v Prostìjovì. 
Choreografie E.Štefková: 
1. „Za tó našó stodoló“  -  hanácký soubor ZUŠ 
2. „Motlitba“  -  3.roè. 
3. „Svìtlo a život“  -  6. a 7. roèník  -  návrh na postup  
4. „Mé myšlenky…“  -  taneèní divadlo ZUŠ-CMG 
5. „Zahalená“  -  ZUŠ-CMG – postup do oblastního kola 
 



„Divadlo – pohyb – tanec“  -  regionální soutìžní pøehlídka scénického tance  
ve  Žïáru n.Sázavou  

Choreografie E.Štefková: 
„Pane Pounde“ - návrh na postup do celostátní pøehlídky do Ústi n.L 
 
Literárnì-dramatický obor: 
 
Okresní soutìž v pøednesu v Pøerovì 
Petra Koneèná - postup do oblastního kola 
 
 
 
 

Èást VI. 
 

Závìr 
 

Školní rok 1999/2000 byl 30. školním rokem v existenci školy. Pøi této pøíležitosti 
byla organizována cela øada akcí vysoké umìlecké úrovnì. Zajímavým a ojedinìlým 
projektem bylo vydání Výroèního kalendáøe s CD. Na nahrávání CD se podíleli žáci školy 
pod vedením svých uèitelù a dramaturgie CD dokumentuje široký repertoárový zábìr 
jednotlivcù, ale zejména souborù pùsobících na škole.  

Dechový orchestr mladých pùsobící na škole potvrzuje na svých vystoupeních 
vysokou umìleckou úroveò. Na svém výroèním koncertì, kterým si orchestr pøipomenul své 
15. výroèí opìt zaujal jak repertoárovou nároèností, tak i celkovým dramaturgickým a 
vizuálním pojetím koncertu (použita data projekce). 

Potìšující skuteèností je zvyšující se úroveò souborù v rámci celé školy a spolupráce 
jednotlivých poboèek pøi tvorbì nároènìjších akcí. Dokladem toho byla velice vydaøená øada 
Adventních koncertù a Výroèní koncert.  

Pøi hodnocení pozitiv je nutné pøipomenou vysokou úroveò vystoupení taneèního 
divadla ZUŠ-CMG a pøedstavení žákù literárnì-dramatického oboru. Rozvíjením spolupráce 
hudebního a nehudebních oborù pøi tvorbì komponovaných poøadù se zaèínají tvoøit 
programy pro diváka zajímavìjší. Tento nový trend byl i pedagogy naší školy zachycen a 
tomuto typu programu bude v budoucnu  vytváøen vìtší prostor. 

Dlouholetá spolupráce s mateøskými školami pøináší zvyšující se zájem o studium na 
naší škole. V letošním školním roce byla poprvé otevøena tøída pøípravné hudebnì-pohybové 
výchovy. Jejím otevøením se prohlubuje možnost pedagogù hledat pøedpoklady, nadání, nebo 
talent u nejmladších dìtí a pøedkládat své poznatky rodièùm pøi dalším smìrování svých dìtí 
v oblasti umìleckého vzdìlání.  

ZUŠ Nìmèice n.H., pùsobící v devíti obcích okresu Prostìjov, bude i nadále 
spolutvùrcem kulturního života v místech svého pùsobení. I pøi souèasné nepøíznivé finanèní 
situaci bude nadále rozvíjet umìlecký rùst svých žákù.  
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