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Výroční zpráva 

Základní umělecké školy Němčice nad Hanou 

za školní rok 2006-07 
 

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:  00380652 
 
b) Zřizovatel:  Město Němčice nad Hanou 
 
c) Ředitel školy: Ladislav Gazdag 
 
d) Odloučená pracoviště (pobočky): 
   Nezamyslice, Klenovice na Hané, Brodek u Prostějova, Dobromilice, 
   Pivín, Prostějov, Vřesovice, Bedihošť, Otaslavice, Tištín 
 
 
Údaje o škole k 1. 9. 2006: 
 
 

Počet 
tříd 

Celkový 
počet 
žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu  

Přepočtený stav 
pedagogických 

pracovníků 

Počet všech 
pracovníků 

celkem 

Počet 
pedagogických 

pracovníků 
22,7 545 24 17,41 31 27 

 
 
e) Datum zařazení do sítě škol:     15. 3. 1996 
 
f) Celková kapacita školy a jejích součástí:    520 žáků 
 
g) Studijní obory:     hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční 
 
 
 
 



h) Hlavní úkoly a záměry Plánu práce na školní rok 2006-07 
 

1. V souladu s naplňováním a dodržováním Školního řádu vytvořit systém evidencí akcí 
školy, včetně zajištění dohledu nad žáky a uvolňování z výuky ze základních a středních 
škol. 

2. Umožňovat pracovníkům získávání a prohlubování jejich vzdělání. Připravit pro učitele 
podmínky pro mezinárodní stáže.  

3. Přijmout kvalifikovaného učitele dechových nástrojů s důrazem na jeho účast při vedení 
D.O.M.. 

4. Připravit podmínky pro předání funkce zástupce ředitele. 
5. V rámci ZUŠ Olomouckého kraje se podílet a spoluvytvářet učební osnovy pro předměty 

technika zvukového záznamu, zvuková tvorba a hra na elektronické hudební nástroje. 
6. Zlepšit činnost umělecké rady a předmětových komisí.  
7. Výrazně podporovat mimoškolní aktivity (víkendová soustředění souborů a orchestrů) 

žáků a souborů školy s důrazem na výstupy z těchto akcí. Tímto způsobem vytvořit 
podmínky pro prezentací souborů a orchestrů školy na Svátku hudby 2007. 

8. Připravit po všech stránkách X. Svátek hudby 2007 a X. mezinárodní festival 
mládežnických dechových orchestrů.  

9. V součinnosti se zřizovatelem vytvořit systém a koordinovat finančního zajištění X. 
Svátku hudby. Zapojit do tohoto systému i občanská sdružení podporující činnost školy a 
jejich souborů. 

10. Organizačně, technicky i finančně zajistit umělecké aktivity stěžejních souborů a 
orchestrů školy na soutěžích a festivalech v ČR i zahraničí. 

11. Metodicky připravovat pracovníky školy v oblasti přípravy a realizace mezinárodních 
projektů a mezinárodních výměn mládeže. Zpracovat projekt prázdninové mezinárodní 
výměny mládeže s účasti čtyř států EU, resp. kandidátských zemí.   

12. Zorganizovat 10-denní letní hudební tábor pro žáky školy v době hlavních prázdnin.  
13. Podporovat výměnné koncerty s jinými školami jak z ČR, tak i ze zahraničí.  
14. Vytvořit podmínky pro vznik divadelního souboru v Nezamyslicích vytvořeného nejenom 

z žáků školy, ale i z dospělých členů. 
15. Zpracovat a realizovat projekt zaměřený na integraci mentálně postižených lidí 

do majoritní společnosti.  
16. Zavést na škole nový systém v oblasti správního řízení a přijmout interní směrnice 

k naplňování  
 
 
i) Hodnocení hlavních úkolů a záměrů Plánu práce a Vlastní hodnocení školy (vyhláška 

15/2005 Sb.) 
 

1. Byl vytvořen nový systém pasívní bezpečností žáků na akcích organizovaných v době 
mimo vyučování. Učitelé mají za povinnost před konáním jakékoliv akce zpracovat 
formulář Akce školy, který zahrnuje jak organizační záležitosti, tak i náplň akce a dohled 
nad žáky.  

2. Pracovníci se zúčastňovali školení a seminářů dle nabídek vzdělávacích institucí (viz Část 
IV).  

3. Byl přijat nový učitel dřevěných dechových nástrojů, který v současné době vede sekci 
dřevěných dechových nástrojů v D.O.M. 

4. Z funkce zástupce ředitele školy odstoupila k 30.6.2007 p. Anna Málková.  



5. V předmětech technika zvukového záznamu, zvuková tvorba a hra na elektronické 
nástroje byla vytvořená pracovní krajská konzultační skupina, které byl členem i ředitel 
školy. Byly konzultovány způsoby výuky v jednotlivých předmětech a na jednotlivých 
školách. Výstupy z těchto jednání vyly zaneseny do návrhu rámcového vzdělávacího 
programu ZUŠ. 

6. Činnost umělecké rady, jako poradního orgánu ředitele školy, má stoupající tendenci. 
Předkládala řediteli školy své umělecké záměry. Její členové zpracovali jednotlivá 
představení v rámci Svátku hudby. Navrhli i další trend realizace Svátku hudby 
v Němčicích nad Hanou. Pořád nedostatečná byla činnost předmětových komisí i když se 
její členové dílčím způsobem podíleli na zapracování klíčových kompetencí ZUV. 
Pozitivní změnu očekáváme při zapojení jejích členů do tvorby školního vzdělávacího 
programu.   

7. Po stanovení interních předpisů pro zajištění pasívní bezpečnosti žáků při akcích 
konaných mimo vyučování byly organizované převáženě víkendové workshopy žáků 
školy. Tuto možnost využily všechny obory. V hudebním oboru se jej zúčastňovaly 
zejména soubory menšího obsazení. Důraz byl kladen na výstupy z těchto soustředění – 
koncerty, premiéry představení, účast na soutěžích a přehlídkách atd. 

8. Byl sestaven projektový záměr a dramaturgie X. Svátku hudby. V součinnosti se 
zřizovatelem byly zajištěny finanční prostředky na jeho realizaci. Akce proběhla podle 
plánu bez výrazných programových, technických, nebo finančních problémů.  
Zhodnocení akce:  
Město Němčice nad Hanou žilo od 21. do 24. června hudebním festivalem, jehož 

organizátorem byla ZUŠ Němčice nad Hanou a občanské sdružení Dechový orchestr mladých 
ZUŠ Němčice nad Hanou. Čtyřdenní akce byla organizována za finanční podpory Města 
Němčice nad Hanou, ZUŠ Němčice nad Hanou, Olomouckého kraje a Ministerstva kultury ČR a 
pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka. Evropský den hudby, 
který shodou okolností připadl na zahajovací den festivalu, odstartoval hudební maratón, který 
přerušila pouze páteční průtrž mračen. Ale pak si už každý divák mohl vybrat z bohaté 
programové nabídky.   

Festival byl zahájen v kině Oko dvěma představeními žáků literárně-dramatického oboru. 
Ve večerním programu Vzájemnosti-Dramouš měly premiéru Andersenovy pohádky v podání 
tanečního oboru a divadelní představení Ronja, dcera loupežníka. V prvním případě, jak bývá 
zvykem, u němčického tanečního oboru pod vedením p. uč. Evy Štefkové, se jednalo o 
neobvyklé taneční ztvárnění autorské hudby současného skladatele. Divadelnímu představení pro 
změnu dominovaly vynikající herecké výkony hlavních představitelů dětských rolí (Natálie 
Fidrové a Jaroslava Mináře), dále krásné kostýmy, ale také role loupežníků, které ztvárnili rodiče 
účinkujících žáků z nezamyslické pobočky naší školy. To vše pod režijním vedením p. uč. Jitky 
Minářové a její asistentky Bc. Jany Turčanové.  

Na páteční večerní galaprogram, který měl proběhnout na němčickém náměstí, se sjeli 
kromě žáků naší školy i hosté ze ZUŠ Šternberk, Odry, slovenských Lipan a dnes již náš fanda 
Bohuš Matuš, který měl zpívat sólový part za doprovodu 40-členného orchestru školy a 
pěveckého sboru z Lipan. Kvůli silnému dešti musel být program zrušen. Určitou náplastí pro 
diváky bylo improvizované představení tanečního a literárně-dramatického oboru v kině Oko. 
Slavnostní galaprogram byl přesunutý na sobotní odpoledne. V něm se projevila obrovská 
improvizační schopnost všech zúčastněných.  

Sobotní hudební maratón zahájil program Zpěvohraní, ve kterém se měli možnost 
představit děti a mládež v různých uměleckých aktivitách. Diváci mohli shlédnout vystoupení 
několika skupin mažoretek, vtipné scénky v podání žáků základních škol, různá taneční 



vystoupení, ale i malé pěvecké talenty za doprovodu „živé“ dětské hudební skupiny. Předvedla se 
zde i známá skupina O5@Radečeka, zpěvačka Monika Fialková a sedm nejlepších čísel 
z Pěvecké soutěže.   

Přesunutým pátečním programem – Tajemství X. komnaty – pokračoval sobotní hudební 
maratón. Bohužel již bez „hvězd“ a s velkou dávkou improvizace. Po průvodu, který na pódium 
přivedl Paní hudbu, již nebylo poznat, že nám chybí hlavní moderátor. Plně jej nahradila p. uč. 
Jana Turčanová. I když s malými úpravami, mohl pak už pokračovat program. Jeho dominantami 
byla zejména vystoupení lipanského pěveckého sboru Septemthillis, smyčcového souboru 
Musica a komorního orchestru Youth band. Závěrečný programový blok, kterého se zúčastnily 
všechny zmíněné soubory, byl jak pro účinkující, tak i pro diváky silným zážitkem. Úpravy třech 
lidových písní (sólo zpěv p. uč. Petra Konečná a Laco Gazdag, arr. p. uč. Josef Kuchař-Pivínský) 
předvedli muzikanti a absolventi naší školy ve spolupráci s žáky lipanské „zušky“. Sólového 
partu závěrečné skladby (The Time to say good bye) se ze zkušenosti profesionála zhostila 
Katarína Cvancigerová (ZUŠ Lipany) a plně nahradila pozvaného hosta Bohuše Matuše. Na 
pódiu jí doprovodil 40-členný orchestr (Youth band) a 30-členný pěvecký sbor (Septemthillis). 

S doznívajícími tóny závěrečných skladeb programu Tajemství X. komnaty se již 
v němčickém kostele sv. Maří Magdalény připravoval na své vystoupení litevský Rudiskiu brass 
band. Koncert „Srdce Litvy a Šariša“ byl do programu zařazen „na poslední chvíli“. Náš litevský 
partner si jej prosadil a všichni, kteří si ho poslechli, pochopili proč. Mohutný zvuk žesťů 
v sakrálních prostorách byl fascinující. Disciplína 10 – 20-letých muzikantů byla obdivuhodná. A 
když dirigent Valerius Filonovas vyzval chybující sólisty, aby si povstali, bylo to pro nás něco 
neobvyklého, ale současně i velmi lidského. Kontrastem monumentálního zvuku byla jemnost 
pěveckého sboru z Lipan. Pod vedením sbormistryně Gabriely Pintérové předvedl sice kratší, ale 
o to emotivnější program.  

Do kostelních prostor už ale z němčického náměstí doléhaly vzdáleně zvuky rockových 
kytar. Připravovali se tam „rokeři“ na svůj program „Rock a my“.  Kromě školní rockové 
formace Farao se tam představili i mediálně známé osobnosti O5@Radeček a Michael Foret se 
svým bandem. Závěr večera patřil hudební skupině Black Rose.  

Kolem nedělního poledne se již začaly připravovat na své koncerty dechové orchestry 
pozvané na X. mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů. Výroční festival jsme 
chtěli obsadit kvalitními orchestry. Ze zahraničí byl pozván skvělý Ruskiu brass band, který jsme 
poznali na mezinárodním festivalu FIJO v Chebu a náš dlouholetý partner – dechový orchestr 
Chorvatského Červeného kříže z Fužine. Z českých souborů byly pozvané školní orchestry 
z Chlumce nad Cidlinou a Zábřehu na Moravě se svými mažoretkami. Prostor pro svá vystoupení 
měly i mažoretkové skupiny z DDM Kojetín (Kojetínské mažoretky) a DDM Orion Němčice 
(Orionky). Nemohl chybět domácí Dechový orchestr mladých ZUŠ Němčice nad Hanou se 
svými Pražskými mažoretkami.  

Čtyřhodinová přehlídka kvalitní dechové orchestrální hudby byla završena 
Monstrkoncertem – společným vystoupením všech orchestrů.  

Každý ze zúčastněných orchestrů si připravil čtyři společné skladby samostatně a bylo již 
jen na dirigentovi, zda-li více než dvě stovky muzikantů svými gesty zvládne.  

Všechny potěšila povzbuzující slova hostů. Starostka Němčic nad Hanou Ivana 
Dvořáková přivedla na pódium 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka, 
Radima Fialu – poslance Parlamentu ČR, ale i zástupce České školní inspekce s celostátní 
působností MgA. Libora Buchtu. Všichni byli příjemně překvapeni úrovní festivalu a současně 
podpořili smysl činnosti jednotlivých souborů a orchestrů.  

9. Stěžejní orchestry a soubory školy se zúčastnily několika přehlídek, soutěží a festivalů. 
V záři se uskutečnilo poslední představení projektu Popelka Nazaretská v Prostějově 



(Rajská zahrada). Až s odstupem času si uvědomujeme její dopad na širokou veřejnost, 
ale zejména na samotné účastníky projektu. Na tvorbě a realizaci představení se podílelo 
více než 120 žáků a učitelů, shlédlo jej několik stovek diváků v prostějovském divadle. 
Komorně upravená verze byla předvedena na přehlídkách v Praze, Brně, Ostravě atd. Žáci 
i rodiče se sporadicky ptají na další projektové záměry obdobného typu představení. 
V současné době je zpracováván obsahový záměr dalšího projektu. V říjnu D.O.M. 
koncertoval v Třinci (60. výročí založení partnerské školy), Liberci (Europahit) a na 
festivalu ve Studénce. Komorní soubor Domenica se divákům představil na zámku 
v Milovicích a v Punkevních jeskyních Moravského krasu. Tradiční předvánoční a 
vánoční akce byly proloženy koncertním zájezdem do partnerské školy v Lipanech 
(Slovensko). Na této akci koncertovala samostatně žesťová sekce D.O.M. a společně 
s muzikanty z lipanské „zušky“ se představil i tzv. „Youthband“, který vznikl v rámci 
mezinárodní výměny mládeže v roce 2006. Na přelomu roku 2006/2007 se již D.O.M. 
připravoval na svoji účast na mezinárodní soutěži dechových hudeb v Praze. Výsledek 
jejího snažení příjemně překvapil všechny členy i samotného dirigenta. Orchestr získal 
zlaté pásmo ve střední třídě a jeho dirigent ocenění za dirigentský výkon. Další měsíce se 
soubory a žáci zúčastňovali okresních a krajských kol soutěží ZUŠ (výsledky viz Část 
IV.), víkendových soustředění a připravovali svůj program na výroční svátek hudby. 
Kromě toho se ještě žáci LDO připravili dvě premiéry svých představení, úspěšní byli i 
zpěváci na soutěži „O zámecký klíč“, absolventi školy se předvedli na třech koncertech, 
komorní soubor Domenica se v Praze zúčastnil festivalu „Mezi ploty“, žáci výtvarného 
oboru získali několik ocenění na soutěžích a taneční skupina RUT se tradičně zúčastnila 
mikulovského festivalu „Jeruzalém v obrazech“. Výrazným počinem byl vznik 
divadelního souboru v Nezamyslicích (zatím beze jména), kterého členy byli nejenom 
žáci školy, ale i jejich rodiče. Společně vytvořené představení Ronja mělo i na Svátku 
hudby velký úspěch. Zejména na pobočkách proběhly v květnu koncerty ke Dni matek. 
V uvedeném měsíci se D.O.M. zúčastnil regionálního festivalu ve švýcarském 
Schupfheimu. Vzniklo tím partnerství s další školou (resp. orchestrem) v zahraničí. 
V rámci letních aktivit proběhly dva hudební tábory, kterých se zúčastnilo přes 90 učitelů 
a žáků školy.  

10. Ve spolupráci s občanským sdružením Klub přátel ZUŠ byl připraven a realizován projekt 
Hudba a folklór nás spojuje II. Projekt byl financován agenturou Youth. V chorvatském 
Lovranu se jej zúčastnilo 75 mladých umělců ze čtyř států (Česko - Němčice, Slovensko, 
Chorvatsko a Srbsko). Tento projekt byl zpracován a připravován učiteli školy.     

11. V rámci další projektové činnosti školy se nepodařilo zrealizovat projekt Spolu preferující 
integraci mentálně postižených lidí do majoritní společnosti. Partner projektu, který byl 
osloven, od spolupráce odstoupil.  

12. Důsledkem legislativních novinek byla přijata opatření, k jejich zavedení do školní 
administrativy (viz Část III.).   

 
 



Část II. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Prospěch žáků ve škole (k 30.6.2007)  
 

Ročník 
Počet žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Celkem 
z toho 

D 
Celkem 

z toho 
D 

Celkem 
z toho 

D 
Celkem 

z toho 
D 

Celkem z toho D 

PHV 70 42 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 119 73 109 66 10 7 0 0 0 0 
2 93 63 84 59 9 4 0 0 0 0 
3 71 51 67 48 4 3 0 0 0 0 
4 58 45 49 40 9 5 0 0 0 0 
5 25 18       21 16 4 2 0 0 0 0 
6 24 19 20 15 4 4 0 0 0 0 
7 9 7 9 7 0 0 0 0 0 0 

Celkem 469 318 359 251 40 25 0 0 0 0 
I 24 15 24 15 0 0 0 0 0 0 
II 13 8 13 8 0 0 0 0 0 0 
III 8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 
IV 6 4 6 4 0 0 0 0 0 0 

Celkem 51 33 51 33 0 0 0 0 0 0 
 
Plnění učebních plánů a osnov: 
ZUŠ Němčice nad Hanou se řídí učebními 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: 520  
 
Žáci základního studia – I. stupeň 
 

 
 

Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

Z toho 
dívky 

Taneční 
obor 

Výtvarný 
obor 

LDO 
Hudební obor s výukou 
individuální kolektivní 

a b 2 3 4 5 6 7  
Přípravné 
Studium 1  0201 45 24 9 7 8 21  
Přípravné 
studium 2 0201a 25 18         4   21  
1. ročník 0202 119 73 8  11 89 11 
2. ročník 0203 93 63   11 69 13 
3. ročník 0204 71 51 3   68  
4. ročník 0205 58 45 9  12 37  
5. ročník 0206 25 18  3 5 17  



6. ročník 0207       24 19 9   15  
7. ročník 0208 9 7 1   8  
Celkem 0209 469 318 43 10 47 345 24 

Absolventi 0210 24 11 6   
 

         18  
 
Žáci základního studia – II. Stupeň 
 

 
Číslo 
řádku 

Počet 
celkem 

Z toho 
dívky 

Taneční 
obor 

Výtvarný 
obor 

LDO 
Hudební obor s výukou 
individuální kolektivní 

A b 2 3 4 5 6 7 8 
Přípravné 
studium 0401        
1. ročník 0402 24 15 8   16  
2. ročník 0403 13 8 1   12  
3. ročník 0404 8 6 1   7  
4. ročník 0405 6 4    6  

Celkem 0406 51 33 10   41  
Absolventi 0407 7 5    7  

 
 

Část III. 

Interní předpisy 
 
 
 
6/2006   Směrnice o úplatě za vzdělání na školní rok 2006/07 
7/2006   Směrnice o školní matrice 
8/2006   Klasifikační řád 
1/2007   Spisový a skartační řád 
2/2007   Směrnice o poskytování cestovních náhrad 
3/2007   Směrnice o čerpání FKSP na rok 2007 
 
 
 
 
 
  
 



Část IV. 

Další údaje o škole 

a) Koncerty a veřejná vystoupení žáků školy 

        KALENDÁRIUM 2006/2007 
 

 
DATUM  

 
NÁZEV AKCE 

 
MÍSTO KONÁNÍ 

 
Září: 

  

9. DOM - IV. Mezinárodní festival dechových orchestrů  Jistebník - Studénka 
15. Popelka Nazaretská Prostějov  

Rajská zahrada 
16. Děti nejen pro děti – sóloví zpěváci Dobromilice 

Říjen:   
6. DOM - koncert k 60. výročí založení ZUŠ Třinec 

7. - 8. DOM – Europa hit   Liberec 
21. DOM - Mistroství republiky v sálové cyklistice Němčice 
21. Regionální pěvecká soutěž – sóloví zpěváci Prostějov 
22. Domenica – koncertní vystoupení Zámek Milotice 
24. Divadelní soubor „Potěr“ – Improliga Olomouc 
27. Domenica - koncert v Punkevní jeskyni Moravský kras 

Listopad:   
11. Vítání občánků ZŠ Pivín 
15. Nahrávání CD „SPOLU“ 

pěvecký sbor Zpěváček + ÚSP Nezamyslice 
Koncertní sál ZUŠ 

17. Veřejné vystoupení žáků pro důchodce ZŠ Klenovice 
16. - 19. Festival ostatních divadelních forem – Popelka nazaretská (taneční obor) Ostrava 

27. Generální zkouška zpívání u stromečku (hudební + liter.-dramatický obor) Koncertní sál ZUŠ 
31. Generální zkouška zpívání u stromečku (hudební + liter.-dramatický obor) Kino Oko Němčice 

Prosinec:   
3. Zpívání u stromečku  Kino Oko Němčice 
3. Koledování u stromečku OÚ Klenovice  
 Rozsvícení vánočního stromu - žestě  Němčice - náměstí 

6. Koncert pro MŠ Koncertní sál ZUŠ 
7. Vánoční koncert žáků Dobromilice 
7. Vánoční koncert žáků pro ZŠ 

Vánoční koncert žáků pro MŠ 
ZŠ Bedihošť 

11. Vánoční koncert žáků Koncertní sál ZUŠ 
11. Vánoční koncert žáků Nezamyslice 
12. Vánoční koncert žáků Koncertní sál ZUŠ 
13. Vánoční besídka pro rodiče - litererárně-dramatický obor 1. - 2. třída Nezamyslice 
14. Vánoční besídka pro rodiče MŠ - litererárně-dramatický obor Nezamyslice 

15. - 18. Hudba a folklor nás spojuje II. Lipany 
14. Vánoční koncert žáků Brodek u PV 
18. Vánoční koncert žáků - literárně-dramatický obor Koncertní sál ZUŠ 
19. Vánoční koncert žáků  MŠ Pivín 
20. Vánoční koncert žáků ZŠ Otaslavice 
21. Vánoční besídka pro ZŠ – literárně-dramatický obor Nezamyslice 
21. Vánoční koncert žáků Tištín 
22. Vánoční koncert žáků ZŠ Pivín 
30. Vánoční koncert žáků Vřesovice 



Leden:   
5. - 7. DOM - Mezinárodní festival dechových orchestrů Praha 
14. Domenica - koncertní vystoupení Hvězdlice 

- Domov důchodců 
18. Novoroční koncert žáků Koncertní sál ZUŠ 
24. Školní kolo soutěží – komorní hra Koncertní sál ZUŠ 
25. Koncert souborů ZUŠ – Domenica a Musica Koncertní sál ZUŠ 

26. - 28. Soustředění literárně-dramatického oboru Prostory ZUŠ 
26. Školní kolo soutěže - dechové orchestry   Koncertní sál ZUŠ 
27. Vystoupení žáků tanečního oboru na Městském plese Sokolovna Němčice 

27. - 28. Soustředění literárně-dramatického oboru prostory ZUŠ 
31. Školní kolo recitační soutěže literárně-dramatického oboru Koncertní sál ZUŠ 

Únor:   
1. Okresní kolo soutěže komorní hry dechy  ZUŠ Prostějov 
2. Soustředění dechového orchestru mladších žáků ZUŠ Němčice 
7. Okresní kolo soutěže komorní hry smyčce ZUŠ Plumlov 
7. Vystoupení pro MŠ Nezamyslice 
9. Okresní kolo soutěže dechových orchestrů Kino Oko Němčice 
14. Soustředění žáků literárně-dramatického oboru Nezamyslice 
21. Soutěžní přehlídka - literárně-dramatický obor - generálka Plumlov 
22. Účast na soutěžní přehlídce - literárně-dramatický obor Plumlov 
23. Okresní kolo soutěže - literárně-dramatický obor Plumlov 
24. Soustředění DOM ZUŠ Němčice 
27. Okresní kolo recitaci - literárně-dramatický obor Prostějov 

Březen:   
3. Vítání občanků OÚ Klenovice 
3. Improliga „Potěr“ Žilina 
5. Jarní koncert Nezamyslice Nezamyslice 
8. MDŽ žáci HO + LDO Nezamyslice 
8. Krajská soutěž KH – dechy-Domenica Olomouc Žerotín 
10. Vystoupení žáků ZUŠ-výr.schůze myslivců Klenovice 
12. Jarní koncert  Nezamyslice 
14. Vystoupení pro rodiče žáků ZŠ - literárně-dramatický obor  Nezamyslice 
15. Mezinárodní improliga –Potěr - literárně-dramatický obor Olomouc 
17. Soustředění DOM ZUŠ Němčice 
21. Vystoupení pro rodiče žáků MŠ Nezamyslice 
21. Klavírní recitál Kateřiny Francové ZŠ Otaslavice 
24. Výroční koncert DOM Kino Oko Němčice 
24. Soustředění Dechového orchestru mladších žáků ZUŠ ZUŠ Němčice 
31. Krajská soutěž dechových orchestrů Zábřeh 
31. Vítání občánků OÚ Skalka 

Duben:   
1. Generálka - literárně-dramatický obor Kino Oko Němčice 
2. Premiera „Neználek“, „Mladý král“ - literárně-dramatický obor Kino Oko Němčice 
3. Krajské kolo komorní hudby - smyčce ZUŠ Iši Krejčího Olomouc 
10. Pěvecká soutěž „O zámecký klíč“ ZUŠ Přerov 
12. Krajské kolo v recitaci: Gardavská, Fidrová Olomouc  
13. Krajská soutěž - literárně-dramatický obor Olomouc Žerotín 
16. Absolventský koncert I. Koncertní sál ZUŠ 
20. Domenica - Vystoupení s tancem Zámek Vyškov 

20. - 22. Soustředění - malý houslový soubor Radotín u Olomouce 
23. Absolventský koncert II. Koncertní sál ZUŠ 

22. Domenica-Jaro na zámku Zámek Kroměříž 



25. Absolventský koncert III. Koncertní sál ZUŠ 

29. DOM - Floriánek  Němčice  

28. - 30. Soustředění žáků literárně-dramatického oboru Nezamyslice  Podivice 

Květen:   
2. Absolventský koncert IV. Koncertní sál ZUŠ 

2. - 8. DOM – Koncertní zájezd – Schüpfheim, Stuttgart, Ulm Švýcarsko, Německo 
5. Domenica koncert Kaple Mořice 

5. - 8. Soustředění žáků literárně-dramatického oboru + pěvecký sbor „Zpěváček“ Velké Losiny 
6. Vítání občánků OÚ Dřevnovice 
9. Koncert ke Dni matek ZŠ Otaslavice 
12. Koncert ke Dni matek (Zpěváček+sóloví zpěváci) Dolopazy 
13. Koncert pro maminky: pobočka Dobromilice + pěvecký sbor „Zpěváček“ Zámek Dobromilice 
13. Vystoupení ke Dni matek Sál Pivín 
14. Koncert žáků ke Dni matek Koncertní sál ZUŠ 
14. Koncert pro maminky Nezamyslice 
15. Pěvecká soutěž „O zámecký klíč“ ZUŠ Přerov 
17. Vernisáž  Kino Metro PV 
19. Koncert Mikea Terrana Zlín 
19. Vítání občánků Sál Pivín 
20. Besídka pro maminky Tištín 
20. Pěvecká soutěž v rámci Svátku hudby Koncertní sál ZUŠ 
26. Setkání s důchodci Sál Pivín 
26. Domenica - Festival historického tance „Mezi ploty“ Praha 

31.5. - 11.6. Postupové zkoušky ZUŠ Němčice +  pobočky 
Červen:   

4. Vystoupení pro MŠ ZŠ Klenovice 
5. Den s Deníkem – program žáků a souborů školy Němčice n. H. 

Palackého náměstí 
8. - 10. Soustředění pěveckého sboru Zpěváček a skupiny Farao ZUŠ Němčice 

9. Vítání občánků OÚ Klenovice 
9. Pěvecká soutěž „O Zámecký klíč“ (finále) Přerov 
9. „V zámku a podzámčí“ – taneční obor – folklorní festival Přerov 
16. „Jeruzalém v obrazech“ – taneční obor - vernisáž Mikulov 
16. Generálka představení Ronja - literárně-dramatický obor Koncertní sál ZUŠ 
16. Den dětí – vystoupení sólových zpěváků Dobromilice 

16. – 17. DOM – Koncertní zájezd Zábřeh na Moravě 
18. Závěrečný koncert Klub Nezamyslice 
20. Světelná zkouška představení Ronja - literárně-dramatický obor Kino Oko Němčice 

21. - 24. Svátek hudby Němčice 
22. Vystoupení pro MŠ a rodiče Nezamyslice 
25. Pohádkový les - literárně-dramatický obor Nezamyslice 

29.6. - 1.7. DOM - Zlatá solná stezka ZUŠ Němčice 
30. Rockový mlýn (NATYA - Natálie Fidrová)  

Červenec:   
1. -  4. Letní tábor pro žáky literárně-dramatického oboru Velké Losiny 

Srpen:   
9. – 19. Letní hudební tábor v Sluneční zátoce Ledeč nad Sázavou 

 

 
 
 



b) Asolventi: 
 
Ve školním roce absolvovalo: v hudebním oboru  25 žáků 
     v tanečním oboru   6 žáků 
 

I. Stupeň 
klavír  P. Slivka, D. Selucká, K. Kamarádová, F. Kejnar, L. Látalová 
housle  M. Pecina 
kytara  L. Velčovská 
klarinet  K. Fischerová 
zobc. flétna L. Limberková, A. Buriánková 
trubka  J. Svozil, O. Oplocký, K. Hrdý 
příčná flétna V. Strašáková 
elektrická kytara M. Borovička, P. Loučka 
bicí nástroje R. Prokop, J. Korvas 
taneční obor N. Šustková, J. Faltýnková, V. Vykoukalová, T. Zima, F. Novák,  
   M. Minář 
 

II.  stupeň 
 
klavír  M. Polášková 
housle  H. Mézlová 
příčná flétna  L. Buriánková, V. Svozilová 
trubka  J. Hanáková, T. Matuška 
klarinet  O. Vláčil 
 
 
 
 

    
    

c) Účast na soutěžích 
Soutěže vyhlašované MŠMT ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů a dechových orchestrech 

Školní kolo: 
Školního kola se zúčastnilo celkem 66 žáků. Z toho: 
  
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů: 
1. Houslový soubor    5 žáků   / B. Chytilová / 
2. Houslový soubor MUZICA         11 účinkujících  / B. Chytilová / 
 
Komorní hra s převahou dechových nástrojů: 
 1. Duo zobcových fléten  2 žáci    / A. Málková / 
 2. Trio zobcových fléten  3 žáci   / A. Málková / 
 3. Soubor zobcových fléten  7 žáků   / R. Prokop / 



 4. Duo klarinetů   2 žáci   / F. Žilka / 
 5. Komorní soubor DOMENICA 9 žáků   / J. Novák / 
  
 Dechové orchestry: 
 Dechový orchestr mladších žáků 27 žáků  / J. Kalivoda / 
 
Do okresního kola postoupili:  
Komorní soubor DOMENICA 
Dechový orchestr mladších žáků 
 
Umístění v okresním kole: 
Komorní soubor Domenica   1. místo s postupem do krajského kola  
Dechový orchestr mladších žáků  1. místo s postupem do krajského kola 
 
Umístění v krajském kole:   
Komorní soubor DOMENICA  3. místo 
Dechový orchestr mladších žáků  Čestné uznání 
   
 
 Výtvarné soutěže:                                        
 Voda štětcem a básní II. – vyhlašovatel soutěže Povodí Moravy Brno 
 Umístění:  
            Barbora Leciánová    2. místo        
            Eliška Klevetová, Lukáš Hanák, Alena Kyseláková, Sofie Grmelová, Petr Kundel, Petr 
 Tomaník, Adriana Kotulová, Karolína Hrubá, Jana Opravilová, Iveta Řezáčová, Aneta 
 Šiklingová 
                 Cena redakční rady za kolektivní dílo 
 
Film a já 2007 - vyhlašovatel Schola servis Prostějov 
Umístění:   Alena Kyseláková          1. místo 
                        Petr Tomaník   2. místo 
 
Literárně dramatický obor 
Recitační soutěž:  
Umístění  v okresním kole a postup do krajského kola :               
Natálie Fidrová        1. místo 
Lenka Gardavská  2. místo 
 
 
Dramatický projev: 
Umístění v okresním kole: 
Divadelní soubor „Potěr“ získal Cenu za čistotu scénických prostředků 
 
 



Část III. 

Údaje o výsledcích ze strany České školní inspekce 
 
Ve sledovaném období nebyla provedena žádná inspekce. 
 

Část IV. 

Údaje o pracovnících školy 
 

a) Pedagogická a odborná způsobilost pedagogických pracovníků 
 
 
 kvalifikovaní bez kvalifikace 
 16 3 
 
 

b) Přehled učitelů, kteří nastoupili nebo odešli: 
 
Nastoupili: 6 
 
Jitka Minářová, Martina Bosáková, Radomíra Kubániková, Ladislava Frýbortová, Josef 
Kalivoda, Zdeňka Gregorová 
 
Odešli:  2 
 
Petra Konečná, Jana Turčanová  
 

 
c) Pedagogičtí pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti: 

Počet pracovníků:       7 
Počet odpracovaných hodin týdně   41,5 

 
 

d) Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku: 1 
 

e) Údaje o dalším vzdělávání pracovníků: 
 
DVPP 
 
„Vyučování na smyčcové nástroje na ZUŠ, SUŠ“- Konzervatoř Brno M. Dostál 
„Vokální hudba baroka a možnosti její interpretace“-Schola servis  P. Konečná 
 
DVPP – studium jazyků 
 
Studium pro dospělé absolvovali:      L. Gazdag 


