Základní umělecká škola Zdounky
Náměstí 23
768 02 Zdounky
IČO 63414945

tel.: 573 365 282, mobil: 731 656 916
e-mail: zuszdounky@zuszdounky.cz
web: www.zuszdounky.cz

______________
_____________________________________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
za období školního roku
2020/2021

I. Základní údaje o škole

1. Název školy:

Základní umělecká škola Zdounky

Sídlo:

Náměstí 23, Zdounky 768 02

Místa poskytovaného vzdělávání:

Zdounky, Náměstí 23
Koryčany, Masarykova 454

Forma hospodaření:

příspěvková organizace

IČO:

63414945

IZO:

110004833

2. Zřizovatel školy:
Sídlo:
3. Ředitel školy:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, Zlín 761 90
MgA. Norbert Svačina, Ph.D.

Jmenování do funkce:

1. prosince 2015

Zástupce statutárního orgánu:

Šárka Jablunková

Jmenování do funkce:

1. září 2019

4. Kontakt:

telefon: 573 365 282
Mobil: 731 656 916, 731 656 917
e-mail: zuszdounky@zuszdounky.cz
web: www.zuszdounky.cz

5. Datum založení školy:

1. 8. 1974

Právní subjekt od:

1. 1. 1996

Datum zařazení do sítě škol:

24. 5. 1996

Poslední změna v rejstříku:

1. 9. 2008

6. Celková kapacita školy:

190 žáků, 10 učeben, 1 hudební sál

7. Počty žáků ve školním roce 2020/2021 (k 30. 9. 2020):
Tabulka počtu žáků
Počet žáků

Hudební obor
122

Výtvarný obor
43

8. Údaje o přijímání a zařazování žáků
Obory:
Počty žáků přijatých:

Hudební
20

Výtvarný
7

9. Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2020/2021:
Výše úplaty za vzdělávání
Přípravná hudební výchova
Hudební obor
Hudební obor – skupinová výuka
Výtvarný obor

I. pololetí
240,- Kč
320,- Kč
280,- Kč
240,- Kč

II. pololetí
240,- Kč
320,- Kč
280,- Kč
240,- Kč

10. Školská rada: není ustanovena

11. Sdružení/spolek při škole:
Sídlo:
IČO:

Umění, rodiče a podpora ZUŠ Zdounky, z. s.
Náměstí 23, Zdounky 768 02
06859551

II. Charakteristika školy

Hlavním účelem ZUŠ je vzdělávání žáků v uměleckých oborech. Naše škola
poskytuje toto vzdělávání v oboru hudebním a výtvarném, které organizuje v
přípravném studiu a základním studiu I. a II. stupně.
Výuka hudebního oboru
Studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na elektronické klávesové nástroje, Hra na
akordeon, Hra na housle, Hra na kytaru, Hra na zobcovou flétnu, Hra na klarinet,
Hra na saxofon, Hra na trubku, Hra na tenor, Hra na tubu.
Školní orchestry a soubory: Dechový orchestr, Akordeonový soubor
Výuka hudebního oboru probíhala ve všech ročnících přípravného i základního
studia podle ŠVP ZUŠ Zdounky ze dne 1. 9. 2016, který byl zpracován v souladu
s RVP ZUV. V aktualizované 4. verzi ŠVP k 1. 9. 2019 byl doplněn také nový
motivační název „Společně se ZUŠlechtíme“.
U jednotlivých žáků je výuka rozpracována individuálními tematickými plány pro
daný ročník. Celková kapacita školy byla naplněna na 86,8 %. Učební osnovy
plněny byly, všichni žáci byli zařazeni do souborové nebo komorní hry podle
platných učebních plánů. Skupinová výuka probíhala u zobcových fléten, kytar a
elektronických klávesových nástrojů. Skupinky byly aktivně vyučovány po celou
vyučovací hodinu. V Koryčanech probíhala výuka hudební nauky všech žáků
ve dvou vyučovacích hodinách. Rozšířená výuka na škole není. O talentované žáky
je postaráno v rámci řádné výuky osobní aktivitou pedagogů.
Výuka výtvarného oboru
Výuka výtvarného oboru probíhala ve všech ročnících přípravného i základního
studia rovněž podle ŠVP ZUŠ Zdounky „Společně se ZUŠlechtíme“.

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
V pedagogickém sboru došlo k následujícím změnám: Pracovní poměr ukončil ke
dni 30. 6. 2021 pedagog hry na kytaru Martin Štrublík, DiS. Na jeho místo nastoupí
dva noví kolegové a to: Matěj Bednařík, který bude vyučovat hru na kytaru na MPV
v Koryčanech a Jakub Němeček, který bude vyučovat ve Zdounkách. U ostatních
pedagogických pracovníků nedošlo k žádné změně.
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Věkový průměr pedagogických pracovníků k datu 1. 9. 2020 je 34,6 let.

K datu 1. 9. 2020
Ostatní pracovníci

Pracovní zařazení,
funkce
účetní
uklízečka
uklízečka

1
2
3

Úvazek
0,375
0,375
0,063

Stupeň vzdělání, obor
maturita, ekonomie
maturita, strojírenství
VŠ, biologie

IV. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Druh DVPP

Počet

Náklady

NIDV – Dílna tvořivého přístupu k hudbě
v hodinách hudební výchovy

1 pracovník

750,-

Využití nových metod a forem ve výuce
hudebně teoretických předmětů na ZUŠ

4 pracovníci

3.080,-

Základy editace videa

1 pracovník

300,-

Jarní víkendový seminář Klubu sbormistrů

1 pracovník

300,-

Finanční náklady na DVPP v roce 2020/2021 celkem: 4.430,- Kč.

V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Absolventi školy ve školním roce 2020/2021 dle oborů:
Obory:
Počty absolventů:

Hudební
10

Výtvarný
4

Žáci přijatí ke studiu do středních škol (přijímací řízení 2021):
Konzervatoř

UMPRUM

přihláš. přijato
0
0

přihláš.
3

přijato
3

Jiná střední škola
uměleckého směru
přihláš.
přijato
0
0

VŠ uměleckého
směru
přihláš. přijato
0
0

Hodnocení žáků na konci školního roku 2020/2021:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním
139

prospěl
11

neprospěl
0

Jiné navazující na
ZUŠ
přihláš. přijato
0
0

VI. Výsledky žáků v soutěžích
Žáci se neúčastnili žádných soutěží z důvodů epidemiologické situace v České
republice (Covid–19).

VII. Činnosti, aktivity a prezentace na veřejnosti
Základní

umělecká

škola

Zdounky

je

jedním

z hlavních

organizátorů

kulturního dění nejen ve Zdounkách a Koryčanech, ale také v širokém okolí, ve
kterém pořádá řadu významných koncertů a výstav. Všichni pracovníci se vzhledem
k epidemiologické situaci podíleli na přípravě on-line akcí a vystoupení s plným
nasazením. Při početně malém pedagogickém kolektivu to vyžadovalo nejenom
dobrou organizaci, ale také osobní obětavost zvláště při zpracování audio a video
nahrávek. Zodpovědným průběhem vzdělávání a vysokou úrovní si škola udržuje
své jméno a postavení uznávané rodiči, občany i představiteli obcí.
Během celého distančního vzdělávání jsme se snažili žáky motivovat
k systematické samostatné práci. Rodiče a široká veřejnost mohli sledovat naše
umělecké výstupy na webových stránkách školy (www.zuszdounky.cz), sociálních
sítích

a

také

průběžně

na

nově

zřízeném

školním

Youtube

kanálu

(https://www.youtube.com/channel/UCt1Z2oK_mi5WAwT6N5zU0aQ).
Další informace o činnosti školy jsme pravidelně zveřejňovali ve Zpravodaji obce
Zdounky, Zpravodaji Města Koryčany, v regionálním i celostátním tisku (Učitelské
noviny, Řízení školy – speciál ZUŠ). Rovněž byl rozsáhlý článek o distanční výuce
zveřejněn na portálu školství Zlínského kraje (https://www.zkola.cz/spolecne-sezuslechtime-aneb-nekonecny-distanc-v-zus-zdounky/)
Pokud to situace dovolila, tak jsme ve školním roce 2020/2021 pořádali
koncerty, hudební besídky, interaktivní program pro mateřské a základní školy.
Většina tradičních akcí musela však proběhnout distanční formou v on-line
prostředí. V adventní a vánoční době navštívili žáci naší školy 4 domovy pro seniory
a společně s pedagogy realizovali 2 velké vánoční on-line koncerty.
Z důvodu šíření celosvětové pandemie Covid–19 byly uzavřeny všechny
školy, zrušeny soutěže a veškerá vystoupení a koncerty. Školy byly uzavřeny

nařízením Ministerstva zdravotnictví. Během tohoto období probíhala distanční
forma vzdělávání, žáci byli vyučování na dálku pomocí internetu, aplikací Google
Classroom, Whats App, Messenger, atd. Informace měli žáci i jejich zákonní
zástupci. Ke konci školního roku byla výuka opět otevřena a mohli jsme uspořádat
3 absolventské koncerty a vernisáž absolventů výtvarného oboru v budově školy.
Nadále probíhá dobrá spolupráce s okolními školami a institucemi, kterým
jsme rovněž zpřístupnili připravené výchovné e-koncerty.

VIII. Opravy a rekonstrukce
Během měsíce února a března 2021 proběhla rekonstrukce podlah v přízemí budovy
ZUŠ Zdounky, kterou provedla firma Hýža Podlahy v celkové hodnotě 120 000,-.
Dále provedla firma Inex Design s.r.o. instalaci nových okenních žaluzií v celkové
hodnotě 37 000,- kč.
Další uzavření školy v jarních měsících z důvodů epidemiologické situace bylo opět
využito k nové výmalbě společných prostor obou budov školy firmou pana
V. Šrahulka v celkové hodnotě 34 500,- Kč.

IX. Výsledky kontrol a inspekcí na škole
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole žádná kontrola.

X. Základní údaje o hospodaření školy
Výnosy roku 2020
Celkové výnosy činily 5 819 414,09,- Kč, z toho dotace z MŠMT 5 233 093,- Kč,
příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ 529 240,- Kč, použití rezervního fondu 52 223,
79,- Kč, ostatní výnosy z činnosti – ochranné pomůcky 4 857,30,- Kč.
Náklady roku 2020
Celkové náklady činily 5 786 681,87,- Kč, z toho dotace MŠMT 5 223 093,- Kč na
přímé ONIV, provozní náklady 501 365,08,-Kč, rezervní fond 52 223,79,- Kč.

Výsledek hospodaření roku 2020
Výsledek hospodaření v ZUŠ Zdounky za rok 2020 je 32 732,22 Kč. Všechny
závazné ukazatele v roce 2020 ZUŠ Zdounky splnila. Organizace v roce 2020
použila pouze rezervní fond. Doplňkovou činnost ZUŠ Zdounky neprovozuje, výše
školného se ve školním roce 2020/2021 nezměnila. Všechny náklady a výnosy jsou
podrobně rozepsány v Rozboru hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných
krajem za kalendářní rok 2020.

XI. Přehled akcí za školní rok 2020/2021

1. 9. 2020
18. 12. 2020
21. 12. 2020
22. 12. 2020
23. 12. 2020
24. 12. 2020
26. 2. 2021
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22. 3. 2021
20. 3. 2021
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Zahájení školního roku
Koledování žesťového sextetu u domovů pro seniory
(Vážany, Zborovice, Cetechovice, Koryčany)
Vánoční třídní e-besídka žáků p. uč. J. Jablunky
I. vánoční e-koncert žáků ZUŠ Zdounky
II. vánoční e-koncert žáků ZUŠ Koryčany
Vánoční e-koncert žáků p. uč. M. Drkulové
Třídní online besídka žáků p. uč. M. Drkulové
Instalace prací žáků VO v Kyjovské nemocnici
Instalace prací žáků VO v očkovacím centru
na Výstavišti v Kroměříži a v Kroměřížské nemocnici
Třídní e-koncert žáků p. uč. M. Selucké
Měsíc otevřených dveří online – tematické videospoty
„Společně se ZUŠlechtíme“ – představení vyučujících
a jednotlivých studijních zaměření
Májová akordeonová e-besídka žáků p. uč. Š. Jablunkové
Májová e-klávesová e-besídka žáků p. uč. Š. Jablunkové
Závěrečný e-koncert žáků ZUŠ Koryčany
Interaktivní program „Hudební království s malovanou
půdou“ - program na nádvoří školy pro MŠ a I. třídu ZŠ
(odkaz na videozáznam)
Interaktivní program „Cestujeme letem světem“
- hudební dílna pro žáky školní družiny ZŠ Zborovice
I. Absolventský koncert žáků
„Jako v pohádce“ – e-koncert žáků p. uč. Š. Jablunkové
„Z pohádky do pohádky“ – výchovný e-koncert ke Dni dětí
Klavírní koncert žáků z MPV Koryčany
Zapiš se do ZUŠ – přijímací a talentové zkoušky
„Na zdraví, Mozarte“ – komponovaný e-koncert žáků a
učitelů k výročí W. A. Mozarta (realizace p. uč. J. Jablunka)
„Od klasiky až k filmu“ – třídní e-besídka
žáků p. uč. S. Večeřové
II. Absolventský koncert žáků
Třídní besídka žáků p. uč. J. Rybáka a N. Svačiny
Závěrečná e-besídka žáků p. uč. M. Drkulové
III. Absolventský koncert žáků
Závěrečný e-koncert ZUŠ Zdounky k Evropskému dni
hudby v rámci V. ročníku celostátního happeningu
ZUŠ OPEN 2021
Třídní besídka žáků p. uč. M. Štrublíka
Třídní besídka žáků p. uč. Š. Jablunkové
Vernisáž výstavy absolventů výtvarného oboru

Závěr výroční zprávy

Základní umělecká škola Zdounky působí ve svém okolí jako dlouhodobý
garant uměleckého vzdělávání. Proto se snaží uspokojit požadavky na základní
hudební a výtvarné vzdělávání a zajišťuje podmínky pro realizování tohoto záměru.
ZUŠ ve Zdounkách patří k nejmenším školám tohoto typu. Již několik let máme
skoro naplněnou kapacitu, což hovoří o velmi dobrém jménu školy.
V učebnách hudebního oboru pracujeme na akustické i prostorové výbavě.
O jejich estetický vzhled a také útulné prostředí celé školy pečují všichni
pedagogové, ale i žáci výtvarného oboru. Materiální vybavení obou pracovišť je na
dobré úrovni, v posledním období jsme vybavili vzhledem k epidemiologické situaci
všechny učebny novými notebooky a zvukovým příslušenstvím. Každý rok se tak
snažíme v rámci možností vybavení modernizovat, aby v budoucnu byla vybavenost
podle posledních trendů. Investiční výdaje na obou pracovištích (rekonstrukce,
úpravy) dosáhly částky 191 500,- Kč a byly hrazeny z rozpočtů obce Zdounky a
města Koryčany.
Na škole působilo během školního roku 2020/2021 celkem 11 pedagogických
pracovníků.

Ve Zdounkách dne 23. srpna 2021.

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě
dne 26. srpna 2021.

MgA. Norbert Svačina, Ph. D., v. r.
ředitel ZUŠ Zdounky

Obrazová příloha – fotodokumentace z akcí školy
1) Vánoční koledování pro seniory před domovy ve Zborovicích, Vážanech,
Cetechovicích a Koryčanech – prosinec 2020

2) Z příprav a nahrávání Vánočního e-koncertu ZUŠ Zdounky – prosinec 2020

3) Předání a instalace výtvarných prací žáků VO na Onkologickém oddělení
nemocnice v Kyjově – březen 2021

4) Předání a instalace výtvarných prací žáků VO v očkovacím centru na Výstavišti
v Kroměříži a v Kroměřížské nemocnici – březen 2021

5) Příprava a realizace jarních on-line projektů – jaro 2021

6) Výtvarný obor – školní zahrada MPV Koryčany – květen 2021

7) Výtvarný obor – práce žáků ZUŠ Zdounky – jaro 2021

8) Interaktivní program „Hudební království s malovanou půdou“ na nádvoří školy
pro MŠ Zdounky a I. třídu ZŠ Zdounky – květen 2021

9) Výtvarný obor – vernisáž absolventské výstavy žáků – červen 2021

10) Absolventi hudebního oboru a absolventské koncerty – červen 2021

11) Pozvánka k zápisu a propagaci uměleckého vzdělávání

12) Ohlédnutí za „živými“ koncerty pro veřejnost – červen 2021

13) Článek o distanční výuce v naší škole (Učitelské noviny 24/2021, 15. 6. 2021)

