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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Název školy:  Základní umělecká škola Němčice nad Hanou, příspěvková organizace 

Sídlo:   Komenského nám. 168, 798 27 Němčice nad Hanou 

Právní forma:  právní subjekt, příspěvková organizace 

IČO:   00380652 

Zřizovatel:  Město Němčice nad Hanou 

Ředitel školy:  Ladislav Gazdag 

 

Místa poskytovaného vzdělávání (pobočky): 

Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Klenovice na Hané, Brodek u Prostějova, Pivín, Vřesovice, 
Bedihošť, Otaslavice, Tištín. 

 

Údaje o škole k 30.09.2020 

počet tříd celkový počet žáků vč. SPD1 počet žáků na jednu třídu 

29 685 24 

 

 

Datum zařazení do sítě škol:   15.03.1996 

Cílová kapacita školy a jejích součástí:  701 žáků 

Studijní obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický, taneční 

 

Platné učební dokumenty: 

ZUŠ Němčice nad Hanou se řídí Školním vzdělávacím programem Základní umělecké školy Němčice 
nad Hanou ze dne 01.09.2020 a to v přípravném studiu, ve všech ročnících základního studia I. a II. 
stupně a ve studiu pro dospělé v oborech hudebním, tanečním, literárně-dramatickém a výtvarném. 

                                                            
 
1 SPD – studium pro dospělé 
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2 PERSONÁLNÍ STRUKTURA 

2.1 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

Počet pedagogických pracovníků 

kvalifikovaní vč. externích bez kvalifikace 

29 0 

 

Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku: 3 

 

Počty pracovníků 

 
přepočtený stav 

pedagogických pracovníků 
počet pedagogických 

pracovníků 
počet všech 

pracovníků celkem 
interní 20,8 23 26 

externí 1,5 6 8 

 

 

2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání pedagogů – prohlubování kvalifikace 

1. 
Ladislava 
Frýbortová Ovládněte iZUŠ, Sensio.cz, s. r. o., Přerov 

2. 
Magdaléna 
Kettnerová Jak učit umění on-line, NIPOS Praha 

3. Zdeňka Gregorová Jak učit umění on-line, NIPOS Praha 

4. Ladislav Gazdag Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovní ZUŠ, Mikulov 

 

 

2.3 Vzdělávání ostatních zaměstnanců 
 

Další vzdělávání ostatních zaměstnanců – prohlubování kvalifikace 

1. Pavlína Blešová Spisová služba a metodiky KEO, Alis, spol. s r. o., Česká Lípa 
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2. Renáta Petrová Účetní závěrka, Odborné semináře pro obce, spol. s r. o., Brno 

3. Pavlína Blešová 
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce v příkladech, Anag, spol. 
s r. o., Olomouc 

4. Renáta Petrová 
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2020/2021, Integra centum, 
s. r. o., Brno 

5. Renáta Petrová 

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, změny ve 
zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2021, Integra centrum, 
s. r. o., Brno 

6. Renáta Petrová FKSP pro školy – aktuality 2021, Seminaria, s. r. o., Praha 

7. Renáta Petrová Zúčtovací vztahy, Odborné semináře pro obce, spol. s r. o., Brno 

8. Renáta Petrová Stravenkový paušál, Anag, spol. s r. o., Olomouc 

9. Pavlína Blešová Ovládněte iZUŠ, Sensio.cz, s. r. o., Přerov 

10. Renáta Petrová Ovládněte iZUŠ, Sensio.cz, s. r. o., Přerov 

 

 

2.4 Personální změny 
 

Personální změny ve školním roce 2020/2021 

Vláčilová Eliška ukončila 30.06.2021 

Dostálová Alena nastoupila 01.09.2020 

Burgetová Petra nastoupila 01.09.2020 

Fajkus Jiří nastoupil 16.10.2020 
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3 POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 

Počet žáků ve školním roce k 30.09.2020 

obor celkem I. st. včetně přípravného 
studia 

II. st. včetně 
přípravného 

studia 

SPD 

 

hudební 506 467 37 2 

literárně-dramatický 46 37 9 0 

taneční 60 54 6 0 

výtvarný 75 68 7 0 

celkem všechny obory 687 626 59 2 

 

 

Počty absolventů školního roku 2020/2021 

 celkem 
hudební 

obor 
literárně-dramatický 

obor taneční obor výtvarný obor 

I. stupeň 27 19 5 1 2 

II. stupeň 6 4 0 0 2 

celkem 33 23 5 1 4 

 

 

Studium absolventů na školách s uměleckým zaměřením 

Žáci přijatí na střední umělecké školy, studium zahajují ve školním roce 2021/2022: 

 

Konzervatoř Brno: 

Šimon Beneš  studijní zaměření Sólový zpěv 
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Počty žáků podle poskytovaného místa vzdělávání v roce 2020/2021 

pobočka celkem HO LDO TO VO 

Bedihošť 56 56 x2 x x 

Brodek u Prostějova 52 40 x x 12 

Klenovice na Hané 23 23 x x x 

Němčice nad Hanou 263 152 27 33 41 

Nezamyslice 199 141 19 27 22 

Otaslavice 46 46 x x x 

Pivín 5 5 x x x 

Tištín 8 8 x x x 

Vřesovice 35 35 x x x 

Celkem 687 506 46 60 75 

 

 

 

                                                            
 
2 x – na dané pobočce se tento obor nevyučuje 
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4 ÚČAST ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH A DALŠÍ VÝZNAMNÁ VYSTOUPENÍ 
 

4.1 Hudební obor 
 

Národní soutěž ZUŠ (vyhlašovatel MŠMT) 

V loňském školním roce si děti zahrály alespoň ve školních a okresních kolech, v tom letošním se 
ovšem místo soutěží pilně účastnily distanční výuky. Přesto mnozí z nich byli přímo skokany 
v samostatnosti, ale i v uvědomění si, že je hudba pro ně důležitou součástí života… 

 

Další významná vystoupení a projekty žáků hudebního oboru 

Naše obvyklá četná vystoupení v době adventní se pochopitelně konat nemohla, a proto jsme nabídli 
veřejnosti malou ochutnávku z našeho archívu zpřístupněním videozáznamů adventních koncertů. 
Vždy v pátek a v neděli od 17:00 hod. mohli lidé v klidu svého domova shlédnout adventní koncerty 
v podání žáků, učitelů a hostů ZUŠ Němčice nad Hanou.  

 

Ve spolupráci s KP ZUŠ proběhly projektové dny v podobě soustředění různých souborových 
uskupení: Dechobraní, Dny s hudbou, Smyčcohraní, Dny s hanáckými písněmi. Na tyto projekty získal 
KP ZUŠ finanční prostředky z MaS Hanácký venkov. 

 

 Dechobraní, Jestřabí, Rusava, 25.-27.06.2021 
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 Dny s hudbou, Jestřabí, Rusava, 25.-27.06.2021 

 
 Smyčcohraní, ZUŠ Němčice nad Hanou, 27.06.2021 
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 Dny s hanáckými písněmi, ZUŠ Němčice nad Hanou, 27.07.2021 
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4.2 Taneční obor 
 

Každoročním završením snažení žáků tanečního oboru se již tradičně stal program TANDRAM. 
Nemusíme snad ani dodávat, že tato akce, která na konci každého školního roku naplní sál kina Oko 
Němčice nad Hanou do posledního místečka, neproběhla. 

 

Ztvárnění baletek žáky tanečního oboru 
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4.3 Literárně-dramatický obor 
 

Soutěže 

Recitační soutěž Dětská scéna 2021 

V letošním školním roce 2020/2021 se recitační soutěž Dětská scéna konala distančním způsobem. 

Účast byla dobrovolná a zájem zúčastnit se okresního kola projevilo celkem 9 žáků z naší ZUŠ (šest 
ve 2. kategorii a tři ve 3. kategorii) 

Děti samostatně nahrály své recitační vystoupení, na kterém jsme společně pracovali během online 
výuky. 

Odborná porota ohodnotila výkony Veroniky Burgetové (3. kategorie) 1. místem a Adama Košárka 
(2. kategorie) 6. místem, oba recitátoři postoupili do krajského kola. 

Aleně Mlčochové (2. kategorie) bylo za zajímavý výkon uděleno čestné uznání. 

V krajském kole dostala Veronika Burgetová ocenění poroty. 

 

 

Wolkrův Prostějov 2021, 19.06.2021, Kulturní klub Duha Prostějov 

Krajského kola recitační přehlídky Wolkrův Prostějov se zúčastnili se 3 žáci: Michal Vrána, Simona 
Ivánková, Lucie Šebestová.  

Lucie Šebestová dostala od odborné poroty doporučení pro účast do celostátního kola. Uměleckou 
radou celostátního kola WP byla vybrána a celostátního kola se zúčastnila. V rámci celostátního kola 
absolvovala i tvořivý seminář "Vypravěčské dovednosti". 

Simona Ivánková byla do celostátního kola nominována přímo. 

 

 LDO – Wolkrův Prostějov 
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 LDO – Wolkrův Prostějov 

 
 

Festival MedArt – Zuškoviny, 22.06.2021, Prostějov 

Zuškoviny v rámci festivalu MedArt - ZUŠ Němčice n. H. se programu složeného z vystoupení žáků 
LDO prostějovského okresu zúčastnila se třemi krátkými vystoupeními: dramatický dialog ze hry 
Hamlet (Michal Vrána, Zdeňka Gregorová), krátký dramatický výstup pro dvě herečky Nebožtík (Lucie 
Šebestová, Simona Ivánková) a monolog Jany z Arcu (Martina Gardavská). 

 

 LDO - Martina Gardavská - monolog Jany z Arcu -  Zuškoviny 
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Ročníková vystoupení žáků LDO pro děti MŠ, ZŠ a veřejnost směřovaná vždy na 2. pololetí školního 
roku z důvodu nepříznivé epidemiologické situace neproběhla. 

 

 

 LDO - Loutkové představení pro děti ZŠ Vrchoslavice 
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4.4 Výtvarný obor 
 

Výstavy a soutěže 

Okresní kolo soutěže Paní Zima 

Výtvarníci v rámci distanční výuky připravili práce pro tuto soutěž. Umístění našich dětí v soutěži bylo 
následující: 

1. místo Večerka Marek 

2. místo Štěpánková Inna 

3. místo Vlčová Emma, Šamánek Matěj, Šamánek Ondřej, Šilar Vojtěch, Mlčochová Alena, 
Přibylová Anna 

ČU  Kubíčková Sofie 

 

 VO – Paní zima, Marek Večerka, 10 let 
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 VO – Paní zima, Emma Vlčková, 5 let 

 
 

 

Soutěž na téma Plakát sportovní akce 

Tuto soutěž pořádala střední škola Art-Econ v Prostějově. První cenu za plakát Freediving získala Hana 
Burgetová. 
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 VO – Plakát sportovní akce, Hana Burgetová, 18 let 

 
 

 

 

Přehlídka prací žáků výtvarného oboru „CO OČI NEVIDĚLY“ 

Přehlídka proběhla jako v předchozích letech v prostorách kláštera ve Šternberku a to v období 14.05. 
– 30.09.2021.  

Co oči neviděly byla výstava prací, které nemohly být představeny v rámci soutěžní přehlídky Oči 
dokořán 2020 z důvodu pandemie. Tato výstava měla podobu salonu, jehož cílem bylo seznámit 
veřejnost s tím nejlepším, co ve výtvarných ateliérech základních uměleckých škol vzniklo v minulém 
obdob. Současně tak byl vytvořen prostor pro vzájemnou inspiraci učitelů, jejich diskuzi i sdílení 
zkušeností z vedení distanční výuky. Jelikož koncepce akce byla komornější, rozhodli jsme se ještě 
naposledy sdílet výběr deseti prací z našeho úspěšného projektu Moje planeta, který byl opatřen 
doplňujícím textem k etapám projektu. Výstava proběhla již tradičně v prostorech bývalého 
augustiniánského kláštera. 
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 VO - Výstava prací žáků VO ZUŠ „Co oči neviděly“ 

 
  
 
 
Zamýšlené workshopy (vánoční a velikonoční), stejně jako každoroční tematická výstava, se v tomto 
školním roce neuskutečnily. 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou 2020/2021 

 

20  
 

 VO – Komiks – Cesta, Anna Přibylová, 12 let 

 
 VO – Komiks – Oblíbená pohádka, Štěpán Vlček, 9 let 
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 VO – PC grafika – Koláž – Adriana Brandýsová, 12 let 

 
 VO – PC grafika – 3D model Sv. Ludmila, Adéla Dostálková, 21 let 
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5 VÝZNAMNÉ PROJEKTY A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 
 

XXIV. SVÁTEK HUDBY, 20.06.2021, zahrada ZUŠ v Němčicích n. H. 

Letošní svátek hudby dostal podtitul inspirovaný hudebním videoklipem „Spolu dokážem víc“, který 
se stal v závěrečných měsících školního roku součástí našeho facebookového profilu. Původní hymna 
mikroregionu dostala aktualizovanou vnější podobu, nicméně myšlenka sounáležitosti a chuti ke 
spolupráci po částečném uvolnění coronavirových restrikcí tak našla skvělou příležitost v realizaci 
tohoto ročníku SH tak říkajíc na poslední chvíli.  

Jen pro úplnost uvádím, že XXIII. Svátek hudby v červnu 2020 byl zrušen. 

V programu se představily veřejnosti již stálé hudební formace (dechový orchestr, Young Drums, 
Saxband, Sedmikráska, Laharmonika, klarinetový kvintet, tak i sólové výkony (Š. Beneš, V. Hráčková, 
F. Kurinec a další). Zkrátka po velké době kulturního půstu to bylo pro nás i naše posluchače velké 
pochutnání! 

  

 

 SH – Dechový orchestr – průvod městem 
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 SH - Saxband 

 
 SH – Laharmonika 
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 SH – Učka – Spolu dokážem víc 

 
 

 

 

XXVI. Letní hudební tábor 

Termín hudebního tábora byl stanoven na 21.08.-30.08.2021 a byl připravován ve spolupráci 
s Klubem přátel ZUŠ. Ačkoliv jsme se obávali o naplnění tábora, hlavně z důvodu „covidového“, 
nakonec se jej zúčastnilo více jak 70 dětí, což byl rekordní počet. Pro takový počet bylo vskutku 
příhodným areálem rekreační zařízení RETASO na Horní Bečvě. Zpočátku vše probíhalo jako obvykle: 
hry, výlety muzicírování. A přesně v polovině pobytu to přišlo, nikoliv však „od lesa, ale od vody“, jak 
praví známé přísloví. Nebyl to covid, ale jiná infekce, která předčasně ukončila náš letošní pobyt. Bylo 
nám to líto, ale věřme tomu, že příští rok vše doženeme, a kdo ví, třeba opět na stejném místě. 
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 LHT – Společný nácvik skladeb 

 
 LHT – Společný nástup táborníků 
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 LHT – Panoramatický výhled z Pusteven 

 
 

 

 LHT – Pustevny, Socha Radegasta 
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 LHT – Rožnov pod Radhoštěm, Jurkovičova rozhledna 
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Svatováclavský koncert 

Již tradiční koncert pěveckého sboru Canticum se konal 27.09.2020 v kostele Sv. Václava 
v Nezamyslicích u příležitosti Svatováclavských slavností. 

 

 

 Svatováclavské slavnosti – Canticum, 27.09.2020, kostel Sv. Václava, Nezamyslice 
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6 PŘEHLED ČINNOSTÍ ŠKOLY - KALENDÁRIUM AKCÍ 2020/2021 
 

Kalendárium zaznamenává všechna veřejná vystoupení a koncerty žáků, včetně přípravných soustředění 
a zkoušek mimo rozvrh hodin, účast na festivalech, soutěžích a dalších akcích. 

 

 Přehled všech akcí za školní rok 2020/2021 

Datum Název akce Místo konání 

09.09.2020 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

16.09.2020 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

18.09.2020 Zkouška Vivaldi ZUŠ Němčice n. H. 

23.09.2020 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

27.09.2020 Canticum - Svatováclavský koncert Kostel sv. Václava Nezamyslice 

30.09.2020 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

07.10.2020 Zkouška Richbandu ZRUŠENO ZUŠ Němčice n. H. 

14.10.2020 Zkouška Richbandu - ZRUŠENO ZUŠ Němčice n. H. 

21.10.2020 Zkouška Richbandu - ZRUŠENO ZUŠ Němčice n. H. 

12.12.2020 VO - Soutěž Paní Zima Okresní soutěž Paní Zima 

13.05.2021 Instalace výstavy "Co oči neviděly" Šternberk, klášter 

14.05.-
30.09.2021 

Co oči neviděly - výstava prací žáků VO ZUŠ 
Olomouckého kraje Šternberk, klášter 

07.-
11.06.2021 Přijímací zkoušky - všechny obory - dle rozpisu 

ZUŠ Němčice n. H., ZUŠ 
Nezamyslice 

12.06.2021 Vítání občánků Obecní úřad v Otaslavicích 

12.06.2021 Smyčcohrátky - projektový den KP ZUŠ ZUŠ Němčice n. H. 

18.06.2021 VO - přijímací zkoušky - náhradníci ZUŠ Němčice n. H. 

19.06.2021 
Krajské kolo recitační přehlídky Wolkerův 
Prostějov Kulturní klub Duha Prostějov 

20.06.2021 XXIII. svátek hudby - Spolu dokážem víc Zahrada ZUŠ Němčice n. H. 

22.06.2021 Zuškoviny - Festival MedArt 
ZUŠ V. Ambrose Prostějov - 
zámek 

23.06.2021 LDO + TO - přijímací zkoušky – dodatečné ZUŠ Němčice n. H. 

25.- 
27.06.2021 

Dny s hudbou a Dechobraní - projektové dny KP 
ZUŠ Jestřabí, Rusava 
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25.06.2021 VO - přijímací zkoušky - dodatečné ZUŠ Němčice n. H. 

27.06.2021 Smyčcohraní I. + II. - projektový den KP ZUŠ ZUŠ Němčice n. H. 

27.07.2021 Dny s hanáckými písněmi - projektový den KP ZUŠ ZUŠ Němčice n. H. 

21.-
30.08.2021 XXVI. letní hudební tábor Retaso, Horní Bečva 
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7 ÚDAJE O INSPEKCÍCH A KONTROLÁCH A INTERNÍ PŘEDPISY 
 

Ve školním roce 2020/2021 byly provedeny následující kontroly a inspekce 

 

Město Němčice nad Hanou – Ing. Karel Ondrášek – veřejnoprávní kontrola 

30.10.2020–12.11.2020  kontrolované období – přelom 2019/2020 

Kontrola proběhla bez závad. 

 

Město Němčice nad Hanou – Ing. Karel Ondrášek – veřejnoprávní kontrola 

15.03.2021–28.04.2021  kontrolované období 2020 

Kontrola proběhla bez závad. 

 

AUDIT TEAM, s. r. o. – kontrola hospodaření  

Kontrola proběhla bez závad. 

 

Interní předpisy 

8 b/2020 Směrnice o úplatě za vzdělání na školní rok 2020/2021 

9/2020  Školní řád 

10/2020 Zrušení akcí školy 

11/2020 Mimořádné opatření k 01.10.2020 

12/2020 Mimořádné opatření k 09.10.2020 

13/2020 Mimořádné opatření k 14.10.2020 

14/2020 Mimořádné opatření k 02.11.2020 

1/2021  Účtový rozvrh 

2/2021  Směrnice o členění nákladů a stanovování základu daně 

3/2021  Směrnice o poskytování cestovních náhrad 

4/2021  Směrnice o čerpání FKSP 
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8 HLAVNÍ ÚKOLY PLÁNU PRÁCE A JEJICH PLNĚNÍ 
 

1. S ohledem na epidemiologickou situaci, která narušila řádnou výuku, bude nutné 
stabilizovat prezenční režim výuky.  
Epidemiologická situace ve sledovaném období zásadním způsobem nenarušila samotný 
výchovně-vzdělávací proces. Výuka probíhala buď prezenčně, nebo distančně. Učitelé po 
první vlně Covidu získali zkušenosti s distanční výukou. Tento způsob výuky přinesl kromě 
negativ i výrazná pozitiva. Epidemiologickou situací byla ochromena činnost školy směrem 
k veřejnosti, ale na druhé straně učitelům vznikl větší prostor pro výuku samotnou. S tím 
souviselo i zavádění nových prvků do výuky – instruktážní videa, zadávání úkolů přes 
internet, online besídky apod. Vzájemná radost učitelů a žáků z prezenční výuky v závěru 
školního roku byla výrazně cítit na školním festivalu Svátek hudby. Hymnická píseň Spolu 
dokážem víc, jenom umocnila sounáležitost všech učitelů a žáků. 
 

2. Zajistit pro všechny pedagogické pracovníky technické podmínky, technická IT zařízení 
a technickou podporu pro distanční způsob výuky při práci mimo pracoviště (§ 317 ZP).  
Všem zaměstnancům byly vytvořeny veškeré podmínky pro distanční způsob výuky, a to jak 
technické, tak i interně-legislativní. Škola pořídila notebooky všem učitelům a přijala interní 
legislativní normy pro práci zaměstnanců z jiného místa než z pracoviště. 
 

3. Ve všech oblastech pedagogických a vzdělávacích činností školy se připravovat na další 
možnou vlnu koronavirové epidemie. 
Další vlna epidemie nastala, škola byla na tuto situaci připravena a zdárně jí zvládla. 
Zásadním faktem je, že se v důsledku epidemiologické situace a s tím spojeného 
distančního způsobu výuky, neodhlásili téměř žádní žáci. 
 

4. V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) utlumit tyto aktivity a plně 
se věnovat prezenční, resp. distanční výuce žáků. 
DVPP, které známe z normálního stavu, bylo utlumeno přirozeně. Velký důraz byl kladen na 
samostudium učitelů a online školení, popř. konzultace s kolegy. Vzájemné předávání si 
zkušeností z distančního způsobu výuky bylo zásadní. 
 

5. Přijímat interní legislativní pokyny v souladu s epidemiologickou situací. Stanovit formy 
výuky v distančním režimu. Průběžně vyhodnocovat kontrolní činnost distančního způsobu 
výuky. 
V souladu s nařízeními vlády souvisejících s epidemiologickou situaci vydával ředitel školy 
interní pokyny k organizaci výuky. Interním pokynem byly taktéž stanoveny uznatelné 
formy distančního způsobu výuky, a to včetně uznávání odučených přespočetných hodin. 
 

6. Nezatěžovat pedagogické pracovníky uměleckými aktivitami přímo nesouvisejícími 
s výchovně-vzdělávacím procesem. 
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V souvislosti s epidemiologickou situací byla umělecká činnost učitelů a žáků omezena 
přirozeně. V dubnu 2021 vznikla umělecká iniciativa učitelů, vytvořit videoklip na 
hymnickou píseň „Spolu dokážem víc“ z autorské dílny našeho učitele V. Křivánka. Téměř 
všichni učitelé se spolupodíleli na nahrávání a natáčení videoklipu, který mimořádně zaujal 
veřejný internetový prostor. Počet zhlédnutí na facebooku přesáhl 20 000. 
 

7. Podporovat činnost stěžejních souborů školy. Vytvořit podmínky pro naplňování hodinových 
dotací komorních her, souborů, orchestrů vyplývajících ze ŠVP školy. 
Ředitelství školy postupně posiluje hodinové dotace pro komorní uskupení a soubory. 
Obdobný postup je i při personálním posilování učitelského sboru. 
 

8. V nehudebních oborech postupně narovnávat normativní poměr úvazku na počet žáků. 
Přepracovat ŠVP výtvarného oboru tak, aby byl dodržen princip jeden úvazek = normativní 
počet žáků na úvazek. 
ŠVP výtvarného oboru byl přepracován jak po stránce obsahové, tak i po stránce 
hodinových dotací, čímž se postupně narovnává výše uvedený základní princip pro 
nehudební obory stanovený vedením školy. 
 

9. Podporovat činnost Klubu přátel ZUŠ a rozvíjet spolupráci při společných projektech 
určených žákům školy. 
Vzorovým příkladem spolupráce Klubu přátel ZUŠ a školy byl letní hudební tábor pořádaný 
rekreačním zařízení Retaso v Horní Bečvě. Klub přátel na tento projekt získal finanční 
prostředky z MŠMT v rámci projektů letní kempy, a tudíž účastníci LHT měli pobyt na 
táboře zdarma. Další výraznou aktivitou KP ZUŠ bylo získání finančních prostředků z MaS 
Hanácký venkov na soustředění různých souborových uskupení. 
 

10. Zlepšit koordinaci organizačních činností Dechového orchestru ZUŠ z. s. a školy. Ve 
spolupráci se spolkem DO ZUŠ připravit orchestr k účasti na mezinárodní soutěži v Ostravě.   
Epidemiologickou situací byla činnost orchestru silně narušena, a to jak v činnostech 
pravidelných, tak i v koncertních. Potěšující stav byl konstatován po obnovení pravidelných 
zkoušek, kdy všichni členové orchestru pokračovali dál jako členové orchestru. Toto těleso 
zahájilo přípravy na mezinárodní soutěž v Ostravě. 

 

11. Ve spolupráci s KP ZUŠ zorganizovat XXVIII. letní hudební tábor. Obsahovou náplň vytvářet 
tak, aby podporovala aktivní muzicírování. 
Jak již bylo zmíněno, letní hudební tábor měl proběhnout v termínu 21.–30.08.2021 za 
účasti 75 táborníků a lektorů, o které pečovalo 9 vedoucích. 
Přesně v polovině tábora postihlo velkou část účastníků virové onemocnění a tento projekt 
musel být předčasně ukončen. Obsah táborových činností byl tak naplněn pouze z části. 


