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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 30.09.2021 

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

28 682 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 01.09.2021 a to ve všech ročnících přípravného studia, 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 

28 0 

 

Počet pedagogických pracovníků v důchodovém věku: 3 

 

Počty pracovníků 

 
přepočtený stav 

pedagogických pracovníků 
počet pedagogických 

pracovníků 
počet všech 

pracovníků celkem 
interní 21,1 22 27 

externí 2 6 8 

 

 

2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Další vzdělávání pedagogů – prohlubování kvalifikace 

jméno název akce, organizátor 

Alena Dostálová Potštátský houslový klíč - seminář pro učitele HN, ZUŠ Potštát 

Alena Dostálová OLMIK 2022 - Dechové nástroje, KEA Olomouc 

Barbora Housová Potštátský houslový klíč - seminář pro učitele HN, ZUŠ Potštát 

Barbora Housová Mezinárodní letní škola staré hudby, Valtice 

Lukáš Broda 
Uplatnění klarinetu v současnosti. Moderní pomůcky pro výuku 
klarinetu v 21. století. Janáčkova konzervatoř Ostrava 

Ladislav Gazdag 23. valná hromada AZUŠ, Zlín 
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Ladislav Gazdag 
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovní ZUŠ, Praha, 
Fakta, s. r. o., Žďár nad Sázavou 

Ladislav Gazdag 
Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon, ZUŠ 
Žerotín Olomouc 

Ladislav Gazdag 
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ, Mikulov, Fakta, 
s. r. o., Žďár nad Sázavou 

Ladislava Frýbortová Ovládněte iZUŠ, Sensio.cz, s. r. o., Brno  

Ladislava Frýbortová 
Aktuální stav školské legislativy – změna rozsahu přímé pedagogické 
činnosti, Fakta, s. r. o., Žďár nad Sázavou 

Ladislava Frýbortová 
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovní ZUŠ, Praha, 
Fakta, s. r. o., Žďár nad Sázavou 

Magdaléna Kettnerová Celostátní konference pedagogů tanečních oborů ZUŠ, Praha 

Jana Veselá 
Hudební a technický rozvoj dětí v počátcích klavírního vyučování, 
KEA Olomouc 

Radovan Celý 
Řešení nevhodného chování žáků s ADHD a s PAS, Agentura 
Majestic, v. o. s., Ostrava 

Kamila Pospíšilová Letem světem v pohybových hrách s hudbou, Kroměříž 

Kamila Pospíšilová Metodika hry na ozvučné trubice, Masarykova univerzita Brno 

 

 

2.3 Vzdělávání ostatních zaměstnanců 
 

Další vzdělávání ostatních zaměstnanců – prohlubování kvalifikace 

jméno název akce, organizátor 

Pavlína Blešová Kurz anglického jazyka (průběžně celý rok), Lingua centrum, Prostějov 

Renáta Petrová Seminář k novinkám PAM, Solitea, a. s. 

Renáta Petrová Personalistika, Solitea, a. s. 

Renáta Petrová Pracovní doba ve školství, ProfiEduca, s.r.o. 

Renáta Petrová Interní směrnice ve školách, Delego, s. r. o. 
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Renáta Petrová Ovládněte iZUŠ, Sensio.cz, s. r. o., Brno 

 

 

2.4 Personální změny 
 

Personální změny ve školním roce 2021/2022 

jméno personální změna 

Fajkus Jiří ukončil 30.06.2022 

Simandel Petr ukončil 30.06.2022 

Kolařík Karel ukončil 30.06.2022 

Gálová Lucia ukončila 30.09.2021 

Celý Radovan nastoupil 01.09.2021 

Trojanová Iveta nastoupila 01.10.2021 
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3 POČTY ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 
 

Počet žáků ve školním roce k 30.09.2021 

obor celkem I. st. včetně přípravného 
studia 

II. st. včetně 
přípravného 

studia 

SPD 

 

hudební 513 472 39 2 

literárně-dramatický 43 32 11 0 

taneční 56 54 2 0 

výtvarný 70 63 6 1 

celkem všechny obory 682 621 58 3 

 

 

Počty absolventů školního roku 2021/2022 

 celkem 
hudební 

obor 
literárně-dramatický 

obor taneční obor výtvarný obor 

I. stupeň 40 30 4 3 3 

II. stupeň 3 3 0 0 0 

celkem 43 33 4 3 3 

 

 

Studium absolventů na školách s uměleckým zaměřením 
Žáci přijatí na střední a vysoké umělecké školy, studium zahajují ve školním roce 2022/2023: 

 

Hana Burgetová – Fakulta architektury, VUT Brno 

Robin Polišenský – SŠ Art Econ, Prostějov 

Marek Šimák – Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 
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Počty žáků podle poskytovaného místa vzdělávání v roce 2021/2022 

pobočka celkem HO LDO TO VO 

Bedihošť 54 54 x2 x x 

Brodek u Prostějova 53 44 x x 9 

Klenovice na Hané 26 26 x x x 

Němčice nad Hanou 257 158 24 29 46 

Nezamyslice 199 138 19 27 15 

Otaslavice 41 41 x x x 

Pivín 5 5 x x x 

Tištín 10 10 x x x 

Vřesovice 37 37 x x x 

Celkem 682 513 43 56 70 

 

 

 

                                                            
 
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) 
 
Školního kola v sólovém zpěvu, které proběhlo 26.01.2022, se zúčastnilo 18 žáků. 8 z nich postoupilo 
do okresního kola, které se uskutečnilo 17.02.2022 na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Jejich umístění 
nás velmi potěšilo: 

I. kategorie: Antel Adam, Oplocká Táňa Anna, Přecechtělová Julie 2. místo 

II. kategorie: Kubíková Tereza  1. místo s postupem do krajského kola 

  Obručová Karolína  2. místo  

IV. kategorie: Přibylová Elena   2. místo 

 

Krajské kolo v sólovém zpěvu proběhlo 24.03.2022 na ZUŠ Campanella Olomouc. Umístění: 

II. katergorie: Kubíková Tereza  1. místo 

 

Školního kola v sólové a souborové hře na bicí nástroje, které proběhlo 18.02.2022, se zúčastnilo 
5 žáků. Jelikož okresní kolo se v tomto školním roce nekoná, do krajského kola postoupili tito žáci: 

IV. kategorie: Košárek Jáchym  

V. kategorie: Přecechtěl Hynek 

III. kategorie Souborová hra na bicí nástroje (Buriánek, Přecechtěl, Pospíšil, Košárek, Bartolšic) 

 

Krajské kolo v sólové a souborové hře na bicí nástroje, 28.03.2022, ZUŠ Šternberk: 

IV. kategorie: Košárek Jáchym   3. místo 

V. kategorie: Přecechtěl Hynek  2. místo 

III. kategorie Souborová hra na bicí nástroje 2. místo 

 

Školního kola ve hře na dechové nástroje, které se uskutečnilo 27.01.2022, se zúčastnilo 17 žáků, 
přičemž 16 z nich postoupilo do okresního kola. 

 

Okresní kolo ve hře na dechové nástroje se uskutečnilo 22.-23.02.2022 v ZUŠ Prostějov. Přestože 
z důvodu nemoci se nakonec okresní soutěže nemohli zúčastnit všichni nominovaní, naši žáci skvěle 
zabojovali a přivezli tato ocenění: 

III. kategorie (zobc. flétna): Zahradník David 1. místo 

IV. kategorie (zobc. flétna): Ježková Nikol   1. místo s postupem 

IV. katergorie (zobc. flétna): Hlavenková Anna  1. místo 
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IV. katergorie (zobc. flétna): Koníčková Lucie  2. místo 

VI. kategorie (příčná flétna): Mlčochová Karolína  1. místo 

VII. kategorie (hoboj):   Kočí Kateřina   1. místo 

Kumžáková Magdaléna   1. místo 

IV. kategorie (klarinet):  Pavelková Lucie   1. místo s postupem 

IX. kategorie (klarinet):  Přecechtělová Anna  2. místo 

X. kategorie (klarinet):  Dostál Vladimír   1. místo s postupem 

VI. kategorie (lesní roh): Štěpánková Inna  1. místo  

VIII. kategorie (lesní roh): Přecechtěl Hynek  1. místo s postupem 

Zajícová Michaela  2. místo 

X. kategorie (trombon):  Klágová Gabriela  1. místo s postupem 

 

HO - Okresní kolo dřevěné dechové nástroje
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Krajské kolo ve hře na dechové nástroje, 06.04.2022, ZUŠ Zábřeh: 
IV. kategorie (klarinet):  Pavelková Lucie  3. místo  

X. kategorie (klarinet):  Dostál Vladimír  1. místo s postupem do celostátního kola 

VIII. kategorie (lesní roh): Přecechtěl Hynek 3. místo  

X. kategorie (trombon):  Klágová Gabriela 2. místo 
 

Ústřední (celostátní) kolo ve hře na dechové nástroje, 19.05.2022, ZUŠ J. Hanuše, Praha 6: 

X. kategorie (klarinet):  Dostál Vladimír  2. místo 

 

 

 HO - Ústřední kolo dechové nástroje – Vladimír Dostál
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Krajské kolo ve hře na dechové nástroje (zobcové flétny), 11.04.2022, ZUŠ I. Krejčího Olomouc: 

IV. kategorie:  Ježková Nikol  3. místo  

 

31. krajská přehlídka školních pěveckých sborů, 23.04.2022, sál Střední pedagogické školy Kroměříž: 

Soutěže se zúčastnilo celkem 7 pěveckých sborů ze zlínského a olomouckého kraje. Pěvecký sbor 
Sedmikráska získal ve II. B kategorii stříbrné pásmo. V závěru přehlídky se konal rozborový seminář, 
který byl sbormistry po odborné stránce hodnocen jako velmi přínosný a současně proběhl 
i v srdečné atmosféře. 

 

 HO - Krajská přehlídka – Pěvecký sbor Sedmikráska

 

 

Další významná vystoupení a projekty žáků hudebního oboru 

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v období první poloviny školního roku probíhala 
veřejná vystoupení až od jarních měsíců. A že jsme to vše chtěli „dohnat“, tak o tom svědčí v závěru 
přiložené Kalendárium akcí. Zde jen některé z nich. 
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Projekt výchovně-náborových koncertů Letem světem do hudebky, květen 2022 

Velmi zdařile vypracovaný a zrealizovaný projekt z dílny učitelů hudební nauky (pod vedením 
K. Pospíšilové) se postupně představil na všech pobočkách (s výjimkou Tištína). Odměnou nám byl 
velký zájem uchazečů o studium v hudebním oboru.  

 

 HO - Letem světem do hudebky – hudební obor - Nezamyslice 
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 Letem světem do hudebky – taneční obor – Nezamyslice 

 
 

 

AGFest Kroměříž, 03.06.2022 

Na oblíbeném festivalu, jehož pořadatelem je Arcibiskupské gymnázium Kroměříž, vystoupil orchestr 
Richband s programem nastudovaným pro XXV. svátek hudby - ZUŠ OPEN. Zdá se, že vystoupení 
našich žáků se zcela jistě stává stálicí dramaturgie tohoto festivalu. 
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4.2 Taneční obor 
 

Soutěže a další vystoupení 
 

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru (vyhlašovatel MŠMT) se uskutečnilo 
v prostějovském divadle 25.03.2022.  

 

Naše škola se představila šesti choreografiemi: 

I. kategorie: Tučňáci   bronzové pásmo 

II. kategorie: Tanec houbiček  stříbrné pásmo 

Zoubky   stříbrné pásmo 

III. kategorie Čas   zlaté pásmo s postupem do krajského kola 

IV. kategorie: Cesta   bronzové pásmo 

Srdce   stříbrné pásmo 

 

 TO- Okresní kolo soutěže TO – Tučňáci
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Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru se uskutečnilo v prostějovském divadle 25.03.2022.  

III. kategorie: Čas stříbrné pásmo 

 

Dance World Cup Jihlava 05.-06.03.2022 

Dance World Cup je jedinečná světová taneční soutěž, které se každoročně účastní na 12 000 dětí 
z celého světa. Je určená pro tanečníky, kteří soutěží v různých tanečních žánrech: v klasickém baletu, 
moderním tanci, jazz dance, show dance, stepu, street dance, hip hop, národním tanci a tanci se 
zpěvem. 

V české kvalifikaci do finále této prestižní taneční světové soutěže naše žákyně Elen Majerová, Ellen 
Kettnerová, Lucie Nosková, Andrea Nosková, Klára Kejnarová, Karolína Drbalová s choreografií Srdce 
získaly 6. místo. 

 
 TO – Dance World Cup – Srdce 
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Grand Prix Dance Olomouc 2022, 21.05.2022 

V sobotu 21.05.2022 se taneční obor Základní umělecké školy zúčastnil prestižní taneční soutěže 
Grand Prix Dance v Olomouci, ze které si za choreografii „Čas“ přivezl do Němčic krásné 2. místo. 
Soutěž je na velmi vysoké až profesionální úrovni a o to víc si ocenění vážíme. Pro dívky to byla 
odměna za hodiny strávené na baletním sále a výkony ostatních soutěžících je motivovaly k další 
práci. Velká gratulace patří Tereze Karlíkové, Lilianě Kotulové, Nině Křivánkové, Žanetě Floriánové, 
Karolíně Obručové, Simoně Petrovské, Lucii Ptáčkové, Daniele Vlčkové a Nele Jurmanové. 

 

 TO – Grand Prix Dance Olomouc – Čas 
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 TO – Grand Prix Dance – Čas – zasloužená radost z ocenění 

 

 
 
TANDRAM, kino Oko, Němčice nad Hanou, 05.06.2022 
Každoročním završením snažení žáků tanečního oboru se již tradičně stal program TanDram. Přestože 
si covidová omezení vynutila v této tradici dvouletou pauzu, na kvalitě ani dramaturgii představení se 
toto období nepodepsalo. Sál kina Oko byl naplněn do posledního místa. Pro mnoho dětí to bylo 
první vystoupení, kdy mohly stát na jevišti a před diváky si zatancovat. Setkání celého tanečního 
oboru na jednom vystoupení bylo pro všechny účinkující děti velmi přínosné. Malé tanečnice 
fascinovaně sledovaly výkony starších a straší děti vzpomínaly, jaké bylo jejich první vystoupení, když 
s tancem začínaly. Pořadem s velmi pestrým programem diváky provázeli žáci literárně-dramatického 
oboru.  
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 TO – TanDram - plakát 

 
 

 TO - Kočičky 
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 TO - Víly u studánky 

 
 

 TO - Cesta 
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 TO - Bába fósatá 

 
 

 TO - Zoubky 
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 TO - Srdce 

 
 TO - Čas 
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 TO - Fortuna – Carmina burana 

 
 TO – společné vystoupení žáků tanečního oboru 
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4.3 Literárně-dramatický obor 
 

Soutěže 
 
Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2022 

V pátek 28.01.2022 probíhal na ZUŠ v Němčicích n. H. každoroční „recitátorský maratón“ nebo-li 
školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2022. Ve třech věkových kategoriích usilovalo o postup do 
okresního kola celkem 28 recitátorů. Po nesnadném rozhodování poroty se z postupu do vyššího kola 
nakonec radovali tito soutěžící:  

II. kategorie: Kateřina Nováková, Adam Košárek, Tomáš Burget, Alena Mlčochová 

III. kategorie: Matěj Müller, Elen Spillerová, Barbora Langová 

IV. kategorie: Hynek Přecechtěl, Ellen Kettnerová, Michal Žondra 

 

Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2022 

se uskutečnilo v Prostějově 16.03.2022 s tímto výsledkem: 

II. kategorie:  Alena Mlčochová získala čestné uznání 

 

 

LDO – Dětská scéna okresní kolo – Alena Mlčochová 
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Krajské kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov, 25.03.2022, Kulturní klub DUHA Prostějov 

Nominovaný Dominik Majer obdržel doporučení poroty k účasti v celonárodním kole.  

 

LDO – Wolkrův Prostějov – Dominik Majer 

 
 
 

Ročníková vystoupení žáků LDO pro děti MŠ, ZŠ a veřejnost 

Premiérová představení v sále kina Oko v Němčicích:  

Velké myší spiknutí (20.03.2022) 

InstaPohádka (neděle 10.04.2022) 

Kabaret (v rámci akce ZUŠ OPEN 2022, 26.05.2022) 

 

Premiérová představení v sále ZUŠ v Nezamyslicích: 

O chytrých kůzlátkách (22.02.2022) 

Zdivočelá Popelka (29.03.2022) 

Prase aneb Příběh vegetariána Lexingtona (absolventské představení, 05.05.2022)  
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 LDO - InstaPohádka 

 
 

 

 LDO – Velké myší spiknutí 
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LDO – Kabaret - plakát 

 
 

 LDO – O chytrých kůzlátkách 
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LDO – Prase aneb příběh vegetariána Lexingtona - plakát 

 
 

 LDO – Prase aneb… 
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TANDRAM 

Multioborové představení, ve kterém se představili žáci tanečního oboru ve spolupráci s žáky 
literárně-dramatického oboru v kině Oko 05.06.2022 (více viz kapitola Taneční obor). 

 

 LDO – TanDram – Petr a Lucie 
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4.4 Výtvarný obor 
 

Soutěže a výstavy 
 

Inspirujeme Evropu  
Oceněná Anna Mária Gálová, věková kategorie 5-6 let, práce „Olomoucké tvarůžky“ 

Do soutěže bylo z různých škol zasláno 211 prací. Oceněno bylo celkem 20 žáků, kteří obdrželi ceny 
z rukou hejtmana Olomouckého kraje, a to v pondělí 04.07.2022 před zahájením Benefičního open air 
koncertu Olomouckého kraje v podání Moravské filharmonie Olomouc. 

Všech 20 vítězných prací bylo po dobu prázdnin k vidění v budově sídla Olomouckého kraje před 
kongresovým sálem. 

 

Barvy podzimu, pořadatel DDM Prostějov 

Vše druhá místa (kategorie dle věku): 

Jonáš Telecký, 5 let 

Matěj Šamánek, 6 let 

Julie Vlčková, 7 let 

Ondřej Šamánek, 7 let 

Sofie Letochová, 7 let 

Bedřich Šilar, 8 let 

Amálie Dostálová, 8 let 

Isabella Burešová, 8 let 

 

Jak vypadá Paní Zima, pořadatel DDM Prostějov 

(kategorie dle věku) 

Sára Uherková, 6 let, 1. místo 

Lucie Pilátová, 10 let, 2. místo 
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 VO – Jak vypadá paní zima – Sára Uherková 

 
 

 

Bienále figurální tvorby dětí a mládeže, národní kolo, pořadatel InSEA 

Slavnostní předávání proběhlo v Uměleckém centru Univerzity Palackého v Olomouci dne 30.03.2022 

Ceny odborné poroty: 

Kolektiv žáků ZUŠ Němčice nad Hanou za sérii Bohové starých Slovanů 

Kategorie autoři ve věku 6–8 let 

Kolektiv žáků ZUŠ Němčice nad Hanou za sérii Bohové starých Slovanů 

Kategorie autoři ve věku 15–19 let 
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Marek Šimák, 19 let – The Old Ways 

Emílie Klevetová, 16 let – Sedm smrtelných hříchů 

Hana Burgetová, 19 let – Osobnost 

Adam Hradečný – Hledám a musím najít 

 

 VO – Figurální bienále – předávání cen 

 
 VO – Figurální bienále – předávání cen 
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VO – Sedm smrtelných hříchů – Emílie Klevetová 
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Hledáme mladého grafika 

Národní grafická soutěž, pořadatel: Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč 

Slavnostní předávání: Přelouč dne 12.05.2022 

Ocenění žáci: 

Adriana Brandýsová, 13 let, 3. místo  

 

Žlutá 

Okresní výtvarná soutěž, pořadatel: ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov 

Slavnostní předávání: budova výtvarného oboru ZUŠ Prostějov, Vápenice, Prostějov 

dne 21.04.2022 

Ocenění žáci: 

Jan Kameník, 13 let (kategorie 12-14) 

Anežka Tomanová, 13 let (kategorie 12-14) 

Anna Přecechtělová, 15 let (kategorie 15-17) 

Marek Šimák, 19 let (kategorie 18-20) 

 

 VO – Žlutá – ocenění žáci 
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50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 

Ocenění žáci: 

Inna Štěpánková, 12 let – výtvarný objekt Brouci – čestné uznání 

 

 VO – Lidice – Inna Štěpánková 

 
 

 

Plakát 2022 

pořadatel: Art Econ Prostějov 

Ocenění žáci: 

Vojtěch Kameník, 16 let (kategorie digitální plakát) 
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VO – Plakát – Vojtěch Kameník 

 
 

 

Samostatné výstavy 
Výstava při Jarním koncertu DO, hala Suprovka Němčice n. H., 30.04.2022 

 

 VO - Výstava při Jarním koncertu DO 
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VVO_2022 – výstava výtvarného oboru, budova ZUŠ Němčice, vernisáž 05.06.2022 

 

Další akce výtvarného oboru 
Velikonoční street art workshop, 14.04.2022, areál ZUŠ Němčice n. H. 

 

 VO – Velikonoční steet art workshop 

 
 
MUZEUM – Projekt Průša pro školy 
Cílem je předložit ucelenou didaktickou deskovou hru, která se koncentruje na výuku dějin umění. 
V této hře bude žák, či skupina žáků hrát za světové muzeum/galerii a bude se posouvat na hrací 
desce, kde bude zodpovídat otázky z dějin umění a uměleckých technik a procvičí si tak zábavnou 
formou znalosti z těchto odvětví. 

Studenti budou mít rovněž možnost vytvořit si vlastní herní figurky; v podobě budov světových muzeí 
a galerií. Naučí se tak vytvářet architektonické modely v programu Sketchup a realizovat jejich 3D 
tisk. 
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 VO – Muzeum – 3D projekt 

 
 VO – Muzeum – vyrobená desková hra 
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5 VÝZNAMNÉ PROJEKTY A MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE 
 

Obvyklá četná veřejná vystoupení v době adventní se stejně jako v minulém roce bohužel konat 
nemohla, nicméně na začátku 2. pololetí se již začaly naše aktivity vzhledem k příznivějšímu stavu 
epidemie realizovat. Vedle soutěží, besídek, absolventských koncertů a dalších vystoupení v obcích 
působnosti naší školy, jejichž prostřednictvím si opět naši žáci začali zvykat na vystupování před živým 
publikem, jsme opět navázali na tradici velkých projektů z minulých let. 

 

Mezinárodní soutěž dechových orchestrů Ostrava 2021, 23.10.2021, Ostrava 

O průběhu a atmosféře soutěže napsal pro místní Lupu dirigent J. Novák: 

„Účast na této soutěži je pro naše muzikanty vždycky svátkem – krásné prostředí kulturního domu 
a nádherná koncertní síň Janáčkovy filharmonie měly jistě velký vliv na hezký zážitek a taky motivaci 
k co nejlepšímu výkonu. A ten se opravdu dostavil – ve všech čtyřech soutěžních skladbách orchestr 
ukázal, co v něm všechno je. Muzikanti se nebáli, přitom dokázali být soustředění, dodržovali všechny 
pokyny a hráli s elánem. Vyjádření poroty bylo tou nejlepší známkou, co jsme mohli dostat – 
jednohlasné uznání za výbornou muzikalitu, vedení frází, dynamiku a cit pro agogiku mělo za následek 
umístění ve zlatém pásmu, a navíc ještě vítěz vyšší třídy. Takové ocenění bylo pro orchestr k jeho velké 
radosti výborným vysvědčením a povzbuzením do další činnosti. A to třetí výhra. 

 Co říct závěrem: když jsem na závěrečném předávání cen přebíral také cenu za dirigentský výkon, 
pociťoval jsem radost za naše členy orchestru, že si můžou ještě jednou zakřičet, je to taky jejich dílo… 
:-)  ale hlavně jsem si uvědomil, že je tady v Němčicích na Zušce spolek opravdu šikovných lidí, kteří 
tímto snad dokáží udělat a šířit radost i všem ostatním lidem kolem sebe.“ 

 
 DO – Mezinárodní soutěž dechových orchestrů 
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Jarní koncert Dechového orchestru, 30.04.2022, sportovní hala Suprovka, Němčice nad Hanou 

O průběhu a atmosféře koncertu napsal pro místní Lupu dirigent J. Novák: 

„Do sportovní haly Suprovka se opět po delší covidové odmlce vrátil tradiční Jarní koncert našeho 
dechového orchestru. Sešlo se necelých 400 posluchačů, kteří vyslechli velmi povedené vystoupení 
našeho orchestru. Ten hrál na novém větším podiu, což bylo znát i na zvuku a posluchačům se dostalo 
maximálního prožitku i díky už standartnímu technickému doprovodu – výbornému ozvučení i sejmutí 
obrazu na velké led obrazovce. Dramaturgie koncertu byla tradičně pestrá, letos postavená na 
skladbách hlavně českých autorů, abychom si zvláště v této době uvědomovali, kolik krásných věcí 
u nás ještě máme a oprávněně můžeme pociťovat aspoň trochu národní hrdosti. 

Poděkování patří tedy nejen muzikantům, kteří i přes tu dlouhou hluchou dobu nezaháleli a předvedli 
krásný koncert, ale také městu Němčice nad Hanou, které obléklo svůj orchestr kompletně do nových, 
působivých stejnokrojů.“ 

 

DO – Jarní koncert 

 
 

 

XXV. Svátek hudby - ZUŠ OPEN 2022, 28.05.2022 Nezamyslice, 29.05.2022 Otaslavice 

Tentokráte jsme udělali neobvyklý krok a zrealizovali jsme open air vystoupení na pobočkách, 
přičemž neobyčejně vřelého přijetí včetně vynikajících podmínek pro realizaci se nám dostalo 
v Otaslavicích. Akce proběhla v areálu farní zahrady. Vedle sólových vystoupení spolu s menšími 
komorními uskupeními bylo nosným pilířem účinkování žákovského orchestru Richband. 
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 Svátek hudby – Nezamyslice - Saxband 

 
  

 Svátek hudby Nezamyslice - Sedmikráska 
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 Svátek hudby Nezamyslice - Richband 

 
 Svátek hudby Otaslavice – kytarový soubor 
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 Svátek hudby Otaslavice - Youngdrums 

 
 

 Svátek hudby Otaslavice - Richband 
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Svátek hudby – ZUŠ Open - plakát 
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FIJO Cheb, 30.06.-04.07.2022 

Hned v úvodu letošních prázdnin vyjel náš dechový orchestr na mezinárodní festival velkých 
dechových orchestrů FIJO Cheb. Tohoto vyhlášeného festivalu (který oslavil 50. výročí vzniku) jsme se 
zúčastnili už před 16 lety a dodnes na něj vzpomínáme jako na jeden z nejlepších zájezdů. I letošního 
ročníku se zúčastnilo několik těles ze zahraničí, např. ze Švédska, Maďarska, Skotska, Polska, 
Slovenska, Chorvatska, Itálie, 5 orchestrů z naší země a raritou byl jistě mobilní orchestr z Holandska, 
který při hraní jezdil na kolech. Naši muzikanti absolvovali tři pochodová vystoupení a jeden 
samostatný koncert na náměstí. Nabízela se celá řada špičkových a zajímavých vystoupení, což bylo 
pro nás velkým obohacením a inspirací do budoucna. Celý festival se nesl v duchu pohody a radosti, 
že se zas může hrát a setkávat se.  

 

 Dechový orchestr – FIJO Cheb 
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 FIJO Cheb – společné vystoupení na náměstí 

 
 

WASBE Praha, 23.07.2022 
Tento rok se opět po 5 letech konala u nás v Praze světová konference WASBE, což je sdružení, které 
zaštiťuje existenci a činnost velkých dechových orchestrů po celém světě. Při té příležitosti bylo 
možné třetí týden v červenci shlédnout několik koncertů v podání špičkových těles z USA, Švýcarska, 
Holandska, Španělska, Německa, Jižní Koreje a samozřejmě České republiky na Žofíně a ve 
Valdštejnské zahradě. Proběhlo také množství seminářů a workshopů na téma současné dechové 
symfonické hudby, což bylo hlavním tématem pořádané konference.  

 

 Dechový orchestr WASBE Praha 
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XXVII. letní hudební tábor 
V příspěvku do místního čtvrtletníku Lupa popsala své zážitky a dojmy z letního hudebního tábora 
Pavla Kundelová.  

„XXVII. ročník letního hudebního tábora se letos konal opět v krásném prostředí Českého Ráje ve 
dnech 18.08.-22.08.2022. Již potřetí jsme jej prožili v rekreačním středisku Palda v Rovensku pod 
Troskami. I když jsme na tomto místě nebyli poprvé, navštívili jsme další krásná místa, jako hrad 
Valdštejn, zříceninu Valečov a   město Mnichovo Hradiště. Kromě výletů jsme zažili spoustu legrace při 
hraní táborových her a dalších společných aktivit. Samozřejmě nechybělo ani společné muzicírování 
u ohně a v nově vzniklých táborových „kapelkách“ a orchestru. Na každoročně pořádaném 
závěrečném koncertu se jako vždy podílela všechna družstva a táborový orchestr, který zahrál 
instrumentální skladbu z filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny“. Koncert doplnila i hudební skupina 
složená z vedoucích a instruktorů s písní ze seriálu Sanitka, která byla věnována táborové zdravotnici 
a nechybělo ani poděkování písničkou Sbohem galánečko kuchařům rekreačního střediska, kteří se 
o nás báječně starali.“ 

 

 LHT – táborové hry 
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LHT – Výlet na zříceninu Valečov 

 
 

 LHT – společné závěrečné vystoupení 
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 LHT – vedoucí tábora 

 
 

 

 

Svatováclavský koncert, 26.09.2021, Nezamyslice 

Již tradiční koncert pěveckého sboru Canticum se konal 26.09.2021 v kostele Sv. Václava 
v Nezamyslicích u příležitosti Svatováclavských slavností. V programu se představili také žáci školy 
Hana Burgetová, Eliška Vrbová a Šimon Beneš. 
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6 PŘEHLED ČINNOSTÍ ŠKOLY - KALENDÁRIUM AKCÍ 2021/2022 
 

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 2021/2022 

datum název akce místo konání 

01.09.2021 

Účast v celostátním kole přehlídky Wolkrův 
Prostějov Národní dům Prostějov 

02.09.2021 

Účast v celostátním kole přehlídky Wolkrův 
Prostějov Národní dům Prostějov 

11.09.2021 Vítání občánků Obecní úřad Otaslavice 

26.09.2021 Svatováclavský koncert sboru Canticum 
kostel sv. Václava 
v Nezamyslicích 

28.09.2021 

Slavnostní otvírání Nábřeží mažoretů" 
v Nezamyslicích" Nezamyslice  

15.-
16.10.2021 Soustředění DO ZUŠ Němčice n. H. 

15.10.2021 

Společná návštěva divadelního představení Tonka 
Šibenice (žáci II. st. LDO) Kino Oko Němčice nad Hanou 

23.10.2021 

Mezinárodní soutěž dechových orchestrů Ostrava 
2021 Dům kultury města Ostravy 

13.11.2021 Vystoupení žáků pobočky Klenovice pro důchodce ZŠ Klenovice n. H. 

15.11.2021 Den poezie Němčice nad Hanou 

19.-
20.11.2021 Soustředění žáků II. st. LDO ZUŠ Němčice n. H. 

26.11.2021 

Saxband - účinkování u vánočního stromu 
NĚMČICE ZRUŠENO Němčice nad Hanou 

26.11.2021 Zpívání u vánočního stromu - ZRUŠENO Němčice nad Hanou 

27.11.2021 

Saxband + soubor Brodek - učinkování 
u vánočního stromu - ZRUŠENO 

nádvoří zámku Brodek 
u Prostějova 

28.11.2021 

Rozsvícení vánočního stromu v Klenovicích n. H. - 
ZRUŠENO Klenovice n. H. 

03.12.2021 

Adventní besídka žáků hudebního oboru - 
ZRUŠENO ZUŠ Němčice n. H. 

11.12.2021 Adventní koncert - ZRUŠENO 
Kostel sv. Václava 
v Nezamyslicích 
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11.12.2021 Adventní koncert - ZRUŠENO 
kostel sv. Máří Magdaleny 
v Němčicích nad Hanou 

14.12.2021 Třídní besídka ZUŠ Otaslavice 

26.01.2022 Soutěž ZUŠ - školní kolo - zpěv ZUŠ Němčice n. H. 

27.01.2022 Soutěž ZUŠ - školní kolo - dechové nástroje ZUŠ Němčice n. H. 

28.01.2022 Školní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2022 ZUŠ Němčice n. H. 

09.02.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

16.02.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

17.02.2022 Soutěž ZUŠ - okresní kolo - zpěv ZUŠ Prostějov 

18.02.2022 Soutěž ZUŠ - školní kolo - bicí nástroje ZUŠ Němčice n. H. 

22.-
23.02.2022 Soutěž ZUŠ - okresní kolo - dechové nástroje ZUŠ Prostějov 

22.02.2022 

Představení žáků LDO - O chytrých kůzlátkách pro 
ZŠ Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

22.02.2022 Představení žáků LDO - O chytrých kůzlátkách ZUŠ Nezamyslice 

23.02.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

01.03.2022 Soustředění TO - příprava na soutěž v Jihlavě ZUŠ Němčice n. H. 

02.03.2022 Soustředění TO - příprava na soutěž v Jihlavě ZUŠ Němčice n. H. 

04.03.2022 Soustředění TO - příprava na soutěž v Jihlavě ZUŠ Němčice n. H. 

05.-
06.03.2022 Dance World Cup Jihlava 

09.03.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

12.03.2022 

Vystoupení TO na karnevalu v Nezamyslicích 
ZRUŠENO SRC Nezamyslice 

16.03.2022 Okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2022 DDM Sportcentrum Prostějov 

16.03.2022 Jarní besídka ZUŠ Němčice n. H. 

18.03.2022 

Představení žáků LDO - Velké myší spiknutí pro ZŠ 
Němčice n. H. Kino Oko Němčice nad Hanou 

18.03.2022 Vernisáž Národní dům - Duo Prostějov 

18.03.2022 Vernisáž Národní dům - Saxband Prostějov 

20.03.2022 Představení žáků LDO - Velké myší spiknutí Kino Oko Němčice nad Hanou 

22.03.2022 I. jarní besídka pobočky Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

23.03.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

24.03.2022 Soutěž ZUŠ – krajské kolo - zpěv ZUŠ Campanella Olomouc 
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24.03.2022 

Krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův 
Prostějov 2022 I. kategorie Kulturní klub DUHA Prostějov 

25.03.2022 Soutěž ZUŠ - okresní kolo - taneční obor Divadlo Prostějov 

25.03.2022 

Krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův 
Prostějov 2022 II. kategorie Kulturní klub DUHA Prostějov 

28.03.2022 Soutěž ZUŠ - krajské kolo - bicí nástroje ZUŠ Šternberk 

28.03.2022 Jarní besídka ZUŠ Němčice n. H. 

29.03.2022 

Představení žáků LDO - Zdivočelá Popelka pro ZŠ 
Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

29.03.2022 Představení žáků LDO - Zdivočelá Popelka ZUŠ Nezamyslice 

30.03.2022 Národní kola mezinárodního figurálního bienále 
Umělecké centrum Univerzity 
Palackého, Olomouc 

30.03.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

02.04.2022 Koncert Dechového orchestru ZUŠ Čelechovice 

06.04.2022 Soutěž ZUŠ - krajské kolo - dechové nástroje ZUŠ Zábřeh 

06.04.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

08.04.2022 II. jarní besídka pobočky Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

09.04.2022 

Večer pro Ukrajinu - přátelské setkání 
s ukrajinskými obyvateli Vřesovic 

Nádvoří Základní školy 
Vřesovice 

10.04.2022 Představení žáků LDO - InstaPohádka Kino Oko Němčice nad Hanou 

11.04.2022 Soutěž ZUŠ - krajské kolo - zobcové flétny Olomouc - ZUŠ Iši Krejčího 

11.04.2022 

Představení žáků LDO - InstaPohádka pro ZŠ 
Němčice n. H. Kino Oko Němčice nad Hanou 

13.04.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

14.04.2022 Velikonoční výtvarný workshop ZUŠ Němčice n. H. 

20.04.2022 Besídka pobočka Klenovice n. H. sál budovy ZŠ Klenovice 

20.04.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

22.04.2022 Soutěž ZUŠ - krajské kolo - taneční obor Divadlo Prostějov 

22.-
24.04.2022 Soustředění DO Jevíčko Jevíčko - penzion Eden 

23.-
24.04.2022 

Projektový den KP ZUŠ - Do Prahy za Ravelem 
a Debussym Praha 

23.04.2022 Postupová přehlídka dětských pěveckých sborů 
Kroměříž, Střední pedagogická 
škola 

26.04.2022 Jarní besídka ZUŠ Němčice n. H. 
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26.04.2022 Slavnostní otevření Orlovny Vřesovice Orlovna Vřesovice 

27.04.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

28.04.2022 III. jarní besídka pobočky Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

29.04.2022 Jarní besídka ZUŠ Němčice n. H. 

30.04.2022 

Výstava prací žáků výtvarného oboru při Jarním 
koncertu 

Sportovní hala Suprovka, 
Němčice nad Hanou 

30.04.2022 Jarní koncert Dechového orchestru 
Sportovní hala Suprovka, 
Němčice nad Hanou 

01.-
07.05.2022 Vítání divadelních souborů HDM 2022 

předsálí Kina OKO Němčice 
nad Hanou 

03.05.2022 1. jarní besídka 
Kulturně-vzdělávací centrum 
ZŠ Brodek u Prostějova 

04.05.2022 

Představení žáků LDO - Prase aneb Příběh 
vegetariána Lexingtona pro ZŠ Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

04.05.2022 Jarní besídka pobočky Nezamyslice ZUŠ Nezamyslice 

04.05.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

05.05.2022 2. jarní besídka 
Kulturně-vzdělávací centrum 
ZŠ Brodek u Prostějova 

05.05.2022 

Představení žáků LDO - Prase aneb Příběh 
vegetariána Lexingtona ZUŠ Nezamyslice 

06.05.2022 

Výchovný koncertík pro 2. ročník ZŠJF 
v Otaslavicích Otaslavice 

08.05.2022 Besídka ke svátku matek Sokolovna Tištín 

08.05.2022 Slavnostní vyhlášení výsledků HDM - Sedmikráska Kino Oko Němčice nad Hanou 

08.05.2022 Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek Orlovna Vřesovice 

09.05.2022 Absolventský koncert I ZUŠ Němčice n. H. 

10.05.2022 Výchovný koncert žáků ZUŠ pro MŠ a ZŠ Pivín ZŠ Pivín 

10.05.2022 Výchovný koncert žáků ZUŠ pro MŠ a ZŠ 1.-3. tř. Sál budovy ZŠ Klenovice n. H. 

10.05.2022 Absolventský koncert II -TERMÍN ZRUŠEN ZUŠ Němčice n. H. 

11.05.2022 Koncertík pro maminky ZUŠ Otaslavice 

11.05.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

12.05.2022 Koncertík pro maminky ZUŠ Otaslavice 

13.-
15.05.2022 

Projektový den KP ZUŠ - Hudební víkend - 
Richband Hotel Beskyd Trojanovice 
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16.05.2022 Absolventský koncert III ZUŠ Němčice n. H. 

17.05.2022 Výchovný koncert pro 4. tř. ZUŠ Otaslavice 

17.05.2022 

Výchovný koncertík pro 1. a 3. roč. ZŠJF 
v Otaslavicích ZUŠ Otaslavice 

17.05.2022 Absolventský koncert IV ZUŠ Němčice n. H. 

18.05.2022 Zkouška Richbandu ZUŠ Němčice n. H. 

19.05.2022 Ústřední kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje 
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6 - 
Břevnov 

20.05.2022 Jarní besídka pobočky Vřesovice Orlovna Vřesovice 

21.05.2022 SAXBAND zkouška ZUŠ Němčice n. H. 

21.05.2022 

Soustředění na výchovný koncert Letem světem 
do hudebky! ZUŠ Němčice n. H. 

21.05.2022 Grand Prix Dance Olomouc - soutěž TO RCO Olomouc 

22.05.2022 Soustředění žáků LDO II. stupně Němčice Kino Oko Němčice nad Hanou 

23.05.2022 Generálka Letem světem do hudebky ZUŠ Nezamyslice 

24.05.2022 Letem světem do hudebky - výchovný koncert ZUŠ Nezamyslice 

24.05.2022 Výchovně-náborové představení ZŠ Brodek u Prostějova 

24.05.2022 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Vřesovice Orlovna Vřesovice 

24.05.2022 Letem světem do hudebky!  (pro veřejnost) ZUŠ Nezamyslice 

24.05.2022 Třídní přehrávka smyčcový nástrojů Orlovna Vřesovice 

25.05.2022 

Výtvarné dopoledne s MŠ Němčice nad Hanou 
spojené s náborem do VO ZUŠ Němčice n. H. 

25.05.2022 Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Bedihošť ZUŠ Bedihošť 

25.05.2022 Letem světem do hudebky - pro prvňáčky ZŠ Němčice nad Hanou 

25.05.2022 Richband - generálka ZUŠ Němčice n. H. 

26.05.2022 Výchovně-náborové představení MŠ Brodek u Prostějova 

26.05.2022 

Výtvarné dopoledne s MŠ Nezamyslice spojené  
s náborem do VO ZUŠ Nezamyslice 

26.05.2022 

Představení žáků LDO - Kabaret aneb Když se 
v pátek sejdeme v dramaťáku Kino Oko Němčice nad Hanou 

27.05.2022 

Představení žáků LDO - Kabaret aneb Když se 
v pátek sejdeme v dramaťáku pro ZŠ Němčice Kino Oko Němčice nad Hanou 

28.05.2022 XXV. svátek hudby - Nezamyslice Nezamyslice 

29.05.2022 XXV. svátek hudby - Otaslavice Farská zahrada v Otaslavicích 
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30.05.2022 Letem světem do hudebky - výchovný koncert ZUŠ Němčice n. H. 

30.05.2022 Prostorová zkouška TO Kino Oko Němčice nad Hanou 

01.06.2022 Vesnice roku Němčice - Saxband Němčice nad Hanou 

02.-
08.06.2022 Přijímací zkoušky, postupové zkoušky ZUŠ Němčice n. H. a pobočky 

02.06.2022 Generálka na Noc kostelů 
kostel sv. Máří Magdaleny 
v Němčicích nad Hanou 

03.06.2022 AGFest 2022 - vystoupení Richbandu 
Nádvoří Arcibiskupského 
gymnázia v Kroměříži 

04.06.2022 Generální zkouška TanDram Kino Oko Němčice nad Hanou 

04.06.2022 Generální zkouška Tandram Kino Oko Němčice nad Hanou 

05.06.2022 TanDram Kino Oko Němčice nad Hanou 

05.06.2022 Vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ Němčice n. H. 

08.06.2022 Zuškoviny (festival MedArt) ZUŠ Prostějov 

08.06.2022 Besídka absolventů ZUŠ Němčice n. H. 

10.06.2022 Noc kostelů Němčice n. H. 
kostel sv. Máří Magdaleny 
v Němčicích nad Hanou 

11.06.2022 

Projektový den KP ZUŠ - Sněhurka a sedm 
trpaslíků Národní divadlo Brno 

25.06.2022 Projektový den KP ZUŠ - Večer se Saturninem Městké divadlo Zlín 

29.06.2022 Školní slavnost Farská zahrada v Otaslavicích 

30.06.-
04.07.2022 FIJO Cheb - koncertní zájezd dechového orchestru Cheb 

22.07.2022 

Vystoupení Sašabandu v rámci Němčických  
hodových slavností 

Němčice nad Hanou - zahrada 
ZUŠ 

22.07.2022 Zkouška DO ZUŠ na WASBE Praha ZUŠ Němčice n. H. 

23.07.2022 

Mezinárodní konference WASBE - Dechový 
orchestr ZUŠ Praha - Senát 

24.07.2022 Němčické hody - Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou 

14.-
22.08.2022 XXVII. letní hudební tábor Rovensko pod Troskami 

27.08.2022 Mikroregion Němčicko se baví Dřevnovice 

28.08.2022 Jihomoravské dožínky Vyškov 
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7 ÚDAJE O INSPEKCÍCH A KONTROLÁCH A INTERNÍ PŘEDPISY 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly provedeny následující kontroly a inspekce 

 

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

02.11.2021   kontrolované období – rok 2021 

Kontrola proběhla bez závad. 

 

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

09.03.2022   kontrolované období – přelom 2020/2021 

Kontrola proběhla bez závad. 

 

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

21.07.2022   kontrolované období přelom roku 2021/2022, rok 2022 

Kontrola proběhla bez závad. 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného 

27.01.2022   kontrolované období 01.01.2018–31.12.2021   

Kontrola proběhla bez závad. 

 

Interní předpisy 

5/2021   Směrnice o úplatě za vzdělání na školní rok 2021/2022 

6/2021  Mimořádné opatření k 31.10.2021 

7/2021  Mimořádné opatření k 29.11.2021 

8/2021  Stravování 

1/2022  Účtový rozvrh 

2/2022  Směrnice o členění nákladů a stanovování základu daně 

3/2022  Směrnice o poskytování cestovních náhrad 

3a/2022 Směrnice o poskytování cestovních náhrad 

4/2022  Směrnice o čerpání FKSP 
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8 HLAVNÍ ÚKOLY PLÁNU PRÁCE A JEJICH PLNĚNÍ 
 
1. Stabilizovat činnost školy a prezenční výuku v řádném režimu. Postupně obnovovat aktivity spojené 

s prezentací a výstupy výchovně-vzdělávacího procesu směrem k veřejnému životu. 

 

Ve sledovaném období proběhl školní rok již řádným způsobem. Covidová opatření se zásadně 
nedotkala prezenční výuky. Prezentace vzdělávacích činností směrem k veřejnosti byla do určité míry 
omezena. I přesto byly počáteční a závěrečné měsíce školního roku velice plodné a žáci spolu se svými 
učiteli, prezentovali své umělecké aktivity nadmíru aktivně. 

 

2. I nadále rozšiřovat počty hodinových dotací pro komorní uskupení, soubory a orchestry tak, aby žákům 
školy vznikla možnost volby. S přihlédnutí k míře nadání jednotlivých žáků vytvářet komorní uskupení 
a soubory nejenom reprezentativní (elitní), ale i umělecky méně náročné a to tak, aby si každý žák 
našel v nabídce jemu vyhovující těleso. 

 

Dlouhodobý koncepční záměr rozšiřovat nabídku souborových a komorních her se postupně naplňuje. 
Žáci těchto možností využívají, což se odráží na žánrové pestrosti koncertních dramaturgií jednotlivých 
akcí školy. 

 

3. Podporovat činnost stěžejních souborů školy, pěveckého sboru a nehudebních oborů. Vytvořit 
podmínky pro jejich další umělecký růst, a to včetně zahraničních zájezdů, národních přehlídek 
a výstav. 

 

Stěžejním souborům a orchestrům školy je věnována velká pozornost a podpora. Dechový orchestr 
ZUŠ, dětský orchestr Richband, Saxband, Sašaband atd. jsou tělesy, na kterých jsou stavěny 
dramaturgie významných akcí školy. Tyto soubory reprezentují školu na veřejnosti, a to nejenom 
v regionu její působnosti, ale i rámci České republiky (kapitoly viz výše). Výrazného vzestupu sledujeme 
i u nehudebních oborů. V následujícím, pocovidovém období se očekává návrat k multioborovým 
projektům, které jsou součástí dlouhodobých záměrů školy. 

 

4. Uvést do praxe změny ve školním vzdělávacím programu výtvarného oboru a potažmo vyhodnotit jeho 
obsahové a formální plnění. 

 

Změny v ŠVP výtvarného oboru byly úspěšně implementovány do života. Obsahově i formálně naplňují 
dlouhodobé záměry školy. 

 

5. Vytvořit podmínky pro účast žáků a souborů na soutěžích vyhlašovaných MŠMT a jiných soutěžích, 
přehlídkách a festivalech. 

 

Škola vytvořila veškeré podmínky pro účast žáků hudebního i nehudebních oborů na soutěžích, 
přehlídkách a festivalech vyhlašovaných jak MŠMT, tak i jinými pořádajícími subjekty, a to dle potřeb 
a požadavků vyučujících jednotlivých oborů. 
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6. Novelizovat organizační řád školy. V rámci ředitelství vytvářet podmínky pro zastupitelnost 
jednotlivých pracovních pozic. 

 

Organizační řád školy nebyl ještě plně novelizován a transformován. Byly novelizovány pouze dílčí 
interní směrnice. Postupně se mění kompetence na jednotlivých pracovních pozicích sekretariátu což 
souvisí se zastupitelnosti jednotlivých pracovních pozic. Po stabilizaci kompetencí bude dopracován 
a transformován organizační řád školy. 

 

7. V oblasti bezpečnosti žáků dbát na dodržování pravidel stanovených v interním předpisu školy 
a Školním řádu. 

 

Na oblast bezpečnosti žáků na akcích pořádaných školou, resp. spolupořádajícími spřízněnými spolky, 
mimo pravidelné místo výuky a mimo řádného rozvrhu je kladen velký důraz. Odpovědnost 
organizátorů jednotlivých akcí (učitelů) se výrazně zlepšila. Interní pokyny k tomu určené jsou 
aktualizovány průběžně a zohledňují potřeby, vyplývající z běžné praxe. 

 

8. Od února 2022 obnovit činnost účelového orchestru Richband a vytvořit podmínky pro jeho koncertní 
činnost a veřejnou prezentaci, a to včetně zahraničního koncertního zájezdu. 

 

Činnost orchestru Richband byla od února obnovena. Toto, dnes již koncertní těleso, si vytvořilo velice 
náročný program, který úspěšně prezentovalo na Svátku hudby - ZUŠ OPEN a to v Nezamyslicích 
a Otaslavicích. Umělecká úroveň orchestru skokově vzrostla a od září 2022 bude orchestr působit již 
celoročně. Vyvrcholením jeho koncertní činnosti byl samostatný koncert ve Žďáru nad Sázavou v rámci 
festivalu Alotria Na Humnech. Plánovaný zahraniční zájezd do Chorvatska nebyl uskutečněn kvůli 
vysoké finanční spoluúčasti členů orchestru. Bude nutné zajistit finanční prostředky pro realizaci 
zahraničního koncertního zájezdu. 

 

9. Připojit se k projektu ZUŠ OPEN a v souvislosti s tím decentralizovat koncertní a uměleckou činnost 
jednotlivých souborů a jednotlivců. Koncerty, vystoupení a přehlídky organizovat v rámci jednotlivých 
poboček v součinnosti s obcemi. Koordinaci a organizaci budou zajišťovat vedoucí poboček. 

 

Tento úkol byl zcela naplněn. Festival Svátek hudby - ZUŠ OPEN škola spolupořádala v Nezamyslicích 
a Otaslavicích spolu s obcemi a spolky v těchto obcích. Ze strany veřejnosti byla změna koncepce 
festivalu přijatá s povděkem. Koncepce této akce bude v následujícím období řešena se zřizovatelem 
a bude navrženo více variant a způsobů její realizace. 

 

10. V rámci Svátku hudby – ZUŠ OPEN připravit cyklus výchovných koncertů určených pro děti ve věku 5–
10 let se zaměřením na lidovou hudbu. 

 

Tento koncept výchovného koncertu se nepodařilo zrealizovat a byl odložen na příští období. 
Předmětovou komisí hudebních nauk byl navržen a úspěšně zrealizován výchovný koncert Letem 
světem do hudebky. 
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11. Podporovat činnost Klubu přátel ZUŠ a rozvíjet spolupráci při společných projektech určených žákům 
školy. 

 

Spolupráce s KP ZUŠ je v posledních letech výborná. Byla uskutečněná celá řada akcí dotovaných MaS 
Hanácký venkov, a to zejména projektové dny ve škole a projektové dny mimo školu (viz kalendárium 
akcí). MaS Hanácký venkov byla schválená žádost KP ZUŠ o dotaci na zřízení klubové místnosti 
(současně učebna ZUŠ) v Nezamyslicích. Jednalo se o zařízení učebny, schůdky pro pěvecký sbor 
Canticum a hlavně nákup cimbálu. Realizace tohoto projektu určitě prospěje dalšímu propojení členů 
KP ZUŠ, žáků školy a pěveckého sboru Canticum. 

 

12. Po dohodě se zřizovatelem školy osamostatnit financování dechového orchestru jako spolku, a to 
v souvislosti s pořádanými akcemi (Jarní koncert, koncertní zájezdy, soustředění apod.). Ošetřit 
smluvně pravidla financování jednotlivých činností orchestru a pevně stanovit podíl školy a spolku na 
jejich financování. 

 

Po dohodě se zřizovatelem a se souhlasem jak školy, tak i spolku Dechový orchestr byly finanční 
prostředky ze strany města směrovány přímo spolku. Spolek si o finanční prostředky požádal město 
Němčice nad Hanou, a to formou grantu. Byla podepsaná rámcová smlouva mezi školou a spolkem 
o financování jednotlivých aktivit a možné spoluúčasti školy na jejich spolufinancováni. Škola taktéž 
zajišťuje pro členy spolku, kteří jsou současně žáky školy, pedagogický dozor na akcích pořádaných 
spolkem. 

 

13. Metodicky podporovat činností Dechového orchestru ZUŠ, z. s. Ve spolupráci se spolkem DO ZUŠ 
připravit orchestr k účasti na mezinárodním festivalu FIJO Cheb 2022, spolupodílet se na organizaci 
zahraničního koncertního zájezdu a účastnit se mezinárodní konference WASBE Praha, a to včetně 
koncertního vystoupení ve Valdštejnské zahradě. 

 

Spolupráce školy a spolku DO ZUŠ je v současné době velice dobrá. Spolek pracuje již samostatně 
a metodickou pomoc využívá v minimální míře. Zahraniční zájezd nebyl uskutečněn z finančních 
důvodů. Orchestr koncertoval v Chebu, Praze, Němčicích nad Hanou a Vyškově (viz kalendárium akcí) 
a tím skvěle reprezentoval nejenom školu, ale i město Němčice nad Hanou. 

 

14. Ve spolupráci s KP ZUŠ zorganizovat XXIX. letní hudební tábor. Po zkušenostech z minulých let snížit 
počet účastníků na max. 50, stanovit věkový limit 8–15 let a současně stanovit kritéria pro zařazení 
účastníků do táborového projektu. Hlavním kritériem musí být umělecká zdatnost žadatele 
a doporučení vyučujícího učitele. 

 

Tento úkol byl zcela naplněn. Padesát účastníků letního hudebního tábora spolu se svými lektory 
(učitelé školy) předvedli ve svém závěrečném koncertě působivé vystoupení. Stanovená kritéria pro 
zařazení účastníků do táborového projektu byla dodržena, přičemž byl kladen důraz na doporučení 
vyučujícího učitele. 


