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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Úvod 
 
Základní umělecká škola Uherské Hradiště je místo setkávání dětí a mladých lidí s uměním, 
které jim zprostředkovávají jejich učitelé, nezřídka také aktivní umělci. Učitelů je přes 
šedesát, žáků podle výkazu přesně tisíc sedm set. Nejvíc v Uherském Hradišti, méně 
v Kunovicích, Starém Městě, Buchlovicích a Polešovicích. Uměleckým vzděláváním ve čtyřech 
oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém se snaží vychovávat 
z dětí kulturní osobnosti, některé připravují na střední a vysoké školy, kde uplatní své nabyté 
vědomosti a dovednosti. Nejvíc žáků je v hudebním oboru – tradičně v klavíru, v současné 
době je zde nejvíc houslistů z celé historie školy. Vzory absolventských souborů, jako je Cifra, 
Harafica a další na, Slovácku táhnou.  
 
Historie a současnost 
 
Počátky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti sahají do roku 1939, kdy zde vznikla 
pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně a bylo zahájeno vyučování na klavír  
a housle. Z původně 57 zapsaných žáků se jejich počet již po půl roce rozrostl na 117 a tento 
počáteční nárůst žáků se i v dalších letech stupňoval. Proto mohlo dojít 1. září 1943  
k osamostatnění pobočky a vzniku samostatné Městské hudební školy v Uherském Hradišti. 
Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav, roku 1951 na Hudební školu 
a v roce 1960 na Lidovou školu umění s postupným zaváděním vyučování ve čtyřech oborech 
- hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Plně čtyřoborovou školou  
se stala LŠU v Uh. Hradišti k 1. září 1966 a tehdy měla 600 žáků a 20 učitelů. V roce 1990 
došlo k poslednímu přejmenování této vzdělávací instituce na Základní uměleckou školu  
a počet žáků tehdy dosáhl 1032, počet učitelů 35. V roce 1991 vznikly pobočky ve Starém 
Městě a Kunovicích, v roce 2007 byly otevřeny dvě další pobočky - v Buchlovicích  
a Polešovicích.  
Z největší základní umělecké školy v okrese Uherské Hradiště s 1200 žáky v roce 1992 se 
postupně stala největší ZUŠ ve Zlínském kraji a jedna z největších v České republice. Omládl  
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a stabilizoval se pedagogický sbor. Postupně byly opraveny všechny pobočky, stejná zůstala 
jen hlavní budova školy na Mariánském náměstí. Je to bytový dům postavený kolem roku 
1899. Postupně se stal městskou hudební školou, lidovou školou umění a základní 
uměleckou školou, aniž by se v něm po odchodu posledních nájemníků kromě stavebních 
úprav interiéru v šedesátých a sedmdesátých letech, výměny střechy a oken něco 
podstatného změnilo. Na jednu stranu je to dobře pro jakýsi druh kontinuity, genia locí, na 
druhou stranu jsou již ta technická a hygienická omezení již hodně limitující pro normální 
fungování školy. O těch nedostatcích už bylo napsáno mnoho. Drolící se fasáda, špatné 
hygienické podmínky, zoufalé elektrické vedení, prehistorické lokální vytápění (na chodbách 
nevytápění), děravé pavlače, praskliny ve zdech atd. V červencovém Zpravodaji města 2014 
uvedl jeden z místostarostů, že město mělo na opravu školy v roce 2004 příslib z ministerstva 
financí, ale se školou nepanovala shoda. Tedy, že učitelé opravu budovy odmítli. Celá 
„historie“ snahy pedagogů školy o prostory, které by odpovídaly této vzdělávací instituci  
je však poměrně složitější. Rekonstrukce budovy na Mariánském náměstí se zvažovala již 
v devadesátých letech. Tehdy byly škole nabídnuty prostory v opravovaných bývalých 
jezuitských kolejích na Masarykově náměstí. V roce 2001 zde dokonce v prvním patře 
zahájilo 7 tříd vyučování s perspektivou, že po celkové rekonstrukci se do horních prostor 
přesune celá škola. Proto učitelé již netrvali na opravě školní budovy. Idea, že z části 
komplexu a jeho půdních prostor bude vytvořeno centrum vzdělání a kultury nejen pro žáky 
ZUŠ, ale i pro veřejnost, provázela pedagogy i v dalších letech, kdy se rozhodovalo, co se 
s touto historickou budovou stane. Zapálenost ředitele a většiny pedagogů školy pro 
myšlenku kulturního a vzdělávacího centra v bývalých jezuitských kolejích byla tak velká, že 
opět vedla v roce 2004 k  negativnímu postoji k rekonstrukci budovy na Mariánském náměstí 
i k nabídce  přestěhování do kasáren. Tehdy cítili, že pro své město mohou se svým 
profesionálním pedagogickým a uměleckým potenciálem udělat hodně právě v prostorách, 
ve kterých kdysi sídlilo duchovno a vzdělávání. Apelovali na veřejnost, psali petice, 
poukazovali na obdobné budovy v republice. Se zdůvodněním, že se tam všichni nevejdou 
nebo provoz by byl pro školu moc drahý (?), tam nakonec vpuštěni nebyli. Dnes jsou v těchto 
prostorách kanceláře Klubu a kultury a Galerie Joži Úprky. Z dnešního pohledu bylo tehdejší 
donkichotské jednání kontraproduktivní a někteří lidé to učitelům stále připomínají. Ano, 
mohli mít opravenou školu nebo učit v kasárnách, ale město mohlo mít zase v bývalých 
jezuitských kolejích živý prostor plný lidí se zájmem o kulturní vyžití ve všech oborech  
i alternativní kulturu. Vzhledem k tomu, že budova Základní Umělecké školy v Uh.Hradišti je 
v majetku města, ze strany zřizovatele až do roku 2010 nevyšel žádný impuls k řešení této 
situace. Až při slavnostním otevření nově zrekonstruované ZUŠ v Bojkovicích sdělil tehdejší 
náměstek hejtmana, že tato škola je „na řadě“. Na základě předpokládané dohody s městem 
o převodu objektu za určitých podmínek na Kraj byla vypracovaná studie její rekonstrukce 
s rozpočtem 67 milionů. To také potvrdil při slavnostním otevření nové budovy ZUŠ 
v Uh.Brodě tehdejší radní Zlínského kraje pro školství. Z dalších jednání v roce 2012 však bylo 
jasné, že z ekonomických důvodů do budov v takovém stavu jako je ta naše Zlínský kraj už 
investovat nebude. V tomto duchu se nesla i komunikace mezi Krajem a radnicí Uherské 
Hradiště. V prosinci 2013 svolala předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje do školy zasedání, z kterého vyšla doporučení 
Zlínskému kraji urychleně řešit společně s městem sídlo Základní umělecké školy. V červnu  
a o prázdninách 2014 proběhlo několik nových jednání, jejichž motorem byli za zřizovatele 
krajský radní pro školství a za město místostarosta, v jehož gesci byly budovy. Bylo 
rozhodnuto, že se bude rekonstruovat. Když v roce 2011 přišel investiční odbor Zlínského 
kraje s projektem rekonstrukce budovy, bylo jasné, co bude škola potřebovat pro regulérní 
fungování čtyřoborové základní umělecké školy, tedy individuální učebny, a prostory pro 
skupinovou výuku hudebního oboru, místo pro pravidelné besídkové koncerty, taneční sál, 



 

 

výtvarné třídy, jevištní prostor s učebnou pro literárně-dramatický obor, sklady a nutné 
kanceláře. Na jednání s panem hejtmanem a místostarostou UH na velké emancipační akci 
veřejných základních uměleckých škol Zlínského kraje v Kongresovém centru však bylo 
řečeno, že opravit by se měly nejdříve v první fázi učebny pro hudební, případně taneční 
obor za 40 milionů a teprve v druhé fázi vybudovat výtvarné učebny na půdě a sál literárně-
dramatického oboru ve dvoře. Zahájila se příprava vystěhování z budovy na Mariánském 
náměstí: třídy pro výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor do budovy bývalé Okresní 
vojenské správy na Tyršově náměstí č. 363, která je vzdálená asi 200 metrů od ZUŠ na 
Mariánském náměstí na podzim a prostor Domova mládeže Střední odborné školy  
a Gymnázia Staré Město v Revoluční ulici v lednu 2015. Ve školní budově Na Mariánském 
náměstí již byla zahájena různá měření a průzkum statiky objektu. Učitelé věří, že práce 
budou i nadále pokračovat oni se brzy vrátí se všemi žáky do opravené budovy.  
  
Vzdělávání 
  
Základní umělecká škola má za cíl kultivovat osobnost žáků po stránce umělecké, motivovat 
je k celoživotnímu učení, poskytovat základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru, 
připravit je po odborné stránce pro další vzdělávání na školách s uměleckým nebo 
pedagogickým zaměřením. Škola je plně čtyřoborová, poskytuje vzdělávání v hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Zaměření školy je utvářeno 
prostředím, kde škola působí. Uherské Hradiště se svým okolím je místem, kterému mnoho 
větších měst může závidět zájem obyvatel o kulturu. Téměř všude jsou hlavními protagonisty 
bývalí či současní žáci školy, kteří jsou vychováváni k aktivní činnosti v nejrozličnějších 
uměleckých souborech v rámci svých volnočasových aktivit. Škola vychovává poučené  
a vnímavé posluchače koncertů, návštěvníky divadel a výstav. ZUŠ připravuje zájemce  
o profesionální uměleckou dráhu k talentovým zkouškám na školy s uměleckým zaměřením. 
Základní umělecká škola v Uherském Hradišti nabízí umělecké vzdělání, jehož obsahem je na 
jedné straně získání dovedností v jednotlivých uměleckých oborech, na druhé straně 
rozpoznání hodnoty uměleckých děl, formování vkusu a chápání toho, co nám umění nabízí 
pro náš osobní život. Budoucnost školy spočívá v zachování a dalším rozvíjení dosažené 
úrovně vzdělávání a výchovy ve všech uměleckých oborech. Chceme, aby naši absolventi 
dokázali respektovat kulturní a umělecké tradice svého regionu a zároveň aby se orientovali 
v nových uměleckých směrech a platili za poučené a co nejvšestrannější nositele kultury.  
 
Charakteristika pedagogického sboru 
 
Učitelský sbor je tvořen absolventy konzervatoří, středních uměleckých škol, vysokých 
uměleckých škol, pedagogických a filozofických fakult se zaměřením na umělecké obory. 
Učitelé se soustavně věnují dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušení učitelé 
jsou ve svém oboru sami lektory kurzů a seminářů dalšího vzdělávání a jsou také zváni  
do porot různých soutěží i mimo ZUŠ. Učitelé působí i jako výkonní umělci buď jako sóloví 
hudebníci nebo členové různých hudebních těles, profesionální výtvarníci, taneční 
choreografové nebo aktivní tvůrci v amatérském divadle. Několik z nich jsou žádaní lektoři 
krajských i celostátních soutěží či seminářů. Škola věnuje velkou pozornost vzdělávání 
pedagogů. Podpora jejich účasti na seminářích je zárukou udržení vysoké kvality výuky. 
 
Vybavení školy a její podmínky 
 
Vybavení učeben odpovídá potřebám jednotlivých oborů. Ve třídách hudebního oboru  
se postupně obměňují staré hudební nástroje za nové. Škola disponuje i značnou zásobou 



 

 

nástrojů, které může půjčovat žákům k domácí přípravě. Jedná se zejména o smyčcové  
a dechové nástroje pro začátečníky. Učebny výtvarného oboru mají standardní vybavení  
s možností výuky kresby, malby, keramiky, objektové i animační tvorby a základních 
grafických technik. V hlavní budově je zřízen fotografický ateliér a jedna ze tříd je vybavena 
výpočetní technikou pro počítačovou grafiku. Taneční obor má k dispozici sály se zrcadly, 
protiskluzovým povrchem a je vybaven audiovizuální technikou. Literárně-dramatický obor 
má ve školních budovách své prostory pro výuku, které jsou vybaveny bohatou knihovnou, 
audiovizuální i jevištní technikou, výtvarným a hudebním materiálem, ovšem chybí zde velmi 
zásadní prostor – scéna, na které by škola realizovala divadelní představení. Tuto situaci 
vyřeší plánovaná rekonstrukce. Učebny školy jsou průběžně podle možností vybavovány 
počítači a připojením k internetu. K samozřejmostem školy patří bohatý archiv - notový 
materiál, knihy, CD, DVD, kostýmy pro TO a LDO.  
 
Organizace a vnitřní klima školy 
 
Pro základní uměleckou školu jsou zásadní čtyři závazné dokumenty. Jako škola je definovaná 
v zákonu 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), její organizaci určuje Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 
71/2005 Sb., závazným dokumentem na státní úrovni v systému kurikulárních dokumentů 
představuje pro ZUŠ Rámcový vzdělávací program, který vymezuj závazné rámce pro 
jednotlivé obory vzdělání, školní úroveň představuje školní vzdělávací program.  Základní 
umělecká škola Uherské Hradiště je příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem, stát jí 
poskytuje prostřednictvím krajských normativů finanční prostředky pouze na mzdy a odvody, 
jejich provoz je financován hlavně úplatou za vzdělávání od rodičů žáků (školné). Vedení 
školy na svých úrovních řízení tvoří ředitel a dva zástupci, z nichž jeden je statutárním 
orgánem, ekonomka a školník. O chod poboček se starají pověření učitelé, záležitosti s rodiči 
a veřejností řeší pracovnice kanceláře, poradním orgánem ředitele pro uměleckou  
a pedagogickou problematiku je umělecká rada školy, kterou tvoří jednotliví vedoucí oborů  
a předmětových sekcí. Zájmy zaměstnanců ve škole zastupuje odborová organizace, zájmy 
rodičů žáků Sdružení rodičů a přátel školy. Pro možnost pořádat akce v rámci mimoškolní 
činnosti, jako jsou semináře, kurzy, soustředění a přehlídky, má škola zřizovatelem povolenu 
vedlejší činnost, zároveň je zřizovatelem spolek s názvem Několikaspřeží, prostřednictvím 
něhož také pořádá akce v rámci mimoškolní činnosti. Vnitřní kontrolní mechanizmy, 
zodpovědnost zaměstnanců a jejich nasazení udržují chod tohoto složitého organizmu  
v dobrém funkčním stavu. Vnitřní klima školy charakterizuje přátelský a korektní vztah 
pedagogických i nepedagogických pracovníků, velmi důležitá je výrazná mezioborová 
spolupráce učitelů, díky které vzniká řada hudebně-tanečních a divadelních komponovaných 
projektů s výrazným vkladem výtvarníků. 
 
Dlouhodobé projekty, kulturní akce, regionální a mezinárodní spolupráce 
 
V hudebním oboru je velmi perspektivním dlouhodobým projektem přehlídka dětských 
cimbálových muzik základních uměleckých škol v rámci akce Slavnosti vína ve spolupráci  
s Klubem kultury, která jednou za dva roky probíhá v Uherském Hradišti na začátku září. 
Významné projekty výtvarného oboru jsou spojené především se spoluprací s kulturními 
organizacemi v Uherském Hradišti. Například do velké tematické expozice, kterou obor 
realizuje každé tři roky v Galerii Slováckého muzea, se zapojují všichni učitelé se svými žáky. 
Fotografické oddělení výtvarného oboru pracuje na fotografickém i filmovém systematickém 
objevování a dokumentaci zajímavých míst ve městě i okolí. Škola je pořadatelem Krajského 
kola celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie WOLKRŮV PROSTĚJOV. To 



 

 

v roce 2014 proběhlo v Uherském Hradišti 4. dubna. ZUŠ Uh.Hradiště ho pořádá tradičně  
v Redutě, akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury a Nipos-Artama Praha. Tři 
učitelé školy vzhledem ke své funkci krajských metodiků LDO ZUŠ zodpovídají na základě 
organizačního řádu soutěží MŠMT za průběh krajských kol soutěží. Škola je každoročně 
pořadatelem okresních a krajských kol soutěží ZUŠ. Mezinárodní kontakty škola realizuje 
prostřednictvím spolupráce se Základní uměleckou školou Dezidera Kardoša Bánovce nad 
Bebravou. Dlouhodobě udržitelná spolupráce je zejména v literárně-dramatickém oboru v 
rámci projektu přeshraniční spolupráce: Dětské umění - cesta k sousedům a zpět k nám. 
Každý rok se obě školy zúčastňují dvou akcí na obou stranách hranice a jednoho společného 
letního soustředění. Významným projektem, který škola pořádala pro všechny ZUŠ Zlínského 
kraje, byl projekt Zlínart. V rámci tohoto projektu byly realizovány programy podporující 
tvorbu školních vzdělávacích programů a dovednosti pro výuku o využívání ICT a SW 
programů. Projekt je neustále monitorován. Zajímavou zkušenost má škola s každoroční 
úspěšnou účastí žáků v různých mezinárodních výtvarných soutěžích.  
Největší akcí loňského školního roku naší školy byla Soutěžní přehlídka literárně-
dramatického oboru základních uměleckých škol České republiky s názvem Chvění slov ve 
dnech 29.5 – 1.6. 2014., sólový projev přednesový, dramatický, loutkářský Slovesný projev - 
verše, próza, dramatický text. Vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
konala se pod záštitou starosty Města Uherské Hradiště a finanční podporou Zlínského kraje. 
Do Uherského Hradiště sjelo na 250 žáků a učitelů základních uměleckých škol ze 14 krajů 
České republiky, 15 porotců a hosté. Akci zahájila prezence účastníků ve čtvrtek 29.5  
ve čtrnáct hodin a končila závěrečným společenským večerem v jednu v noci v sobotu1.6.  
Samotné literárně-dramatické klání probíhalo ve třech sálech Reduty a na Malé scéně 
Slováckého divadla. První den byl ve znamení odpolední besedy třicítky autorů literárních 
prací, které k postupu do ústředního kola doporučili např. básníci Lenka Chytilová, Radek 
Malý, Jaroslav Kovanda a Radovan Lipus.  Večer patřil autorům – ve velkém sále Reduty se 
dvě a půl hodiny četly za doprovodu zpívající klavíristky práce vítězných autorů. Slavnostní 
zahájení celé akce proběhlo v pátek ráno v Redutě. Účastníky přivítala školní cimbálová 
muzika s primášem Markem Pavlicou a dětská jízda králů z Kunovic. Po zahájení nastala 
hlavní část setkání – soutěžní vystoupení žáků v sólovém přednesu a dramatických 
výstupech, což byly monology, dialogy a  výstupy s loutkou, která trvala až do sobotního 
podvečera. Dvě pětičlenné poroty, ve kterých zasedali kromě pedagogů také divadelní 
profesionálové – vedle Radovana Lipuse např. dramaturgyně Slováckého divadla Iva Šulajová 
nebo herečka Eva Josefíková, posuzovaly jednotlivé výkony, diskutovaly s aktéry a nakonec 
hodnotily ty nejlepší. ZUŠ Uherské Hradiště získala celkem 6 ocenění. Na pořádání akce se 
podílely kromě LDO i všechny obory Základní umělecké školy Uherské Hradiště – muzikanti 
vystupovali mezi jednotlivými bloky přednesů, na slavnostním zahájení i vyhlášení výsledků, 
tanečníci učili žáky ZUŠ tančit místní lidové tance, výtvarníci psali diplomy a někteří, včetně 
žáků školy pomáhali v organizaci. Velkou práci odvedli také správní zaměstnanci školy. 
 
Spolupráce se školami a dalšími institucemi 
 
V Uh.Hradišti velmi úzce škola spolupracuje zejména s Městem, Klubem kultury, Slováckým 
divadlem a Slováckým muzeem, Oblastní charitou Uherské Hradiště v Uh.Hradišti a dalšími 
úřady a organizacemi v místech svého působiště. V krajském měřítku byly partnery ZUŠ 
Uh.Hradiště všechny ZUŠ Zlínského kraje v rámci projektu Zlínart. Ze zahraničních škol jsou 
partnerskými školami ZUŠ Trenčín a ZUŠ Bánovce nad Bebravou. S posledně jmenovanou 
školou ZUŠ Uh.Hradiště pokračuje v naplňování projektu příhraniční spolupráce do Fondu 
mikroprojektů s názvem Dětské umění – cesta k sousedům a zpět k nám. Významná  
je spolupráce LDO ZUŠ Uherský Brod a LDO ZUŠ Uherské Hradiště – společné pořádání 



 

 

okresních soutěží a přehlídek atd. Tři učitelé jsou členy ústředních uměleckých rad svých 
sekcí ZUŠ. Výrazná byla účast ZUŠ Uherské Hradiště na akci ZUŠKA?ZUŠKA! 15. května  
ve Zlíně. Školu reprezentovalo Celkem 150 žáků – 2 cimbálové muziky, soubor LDO, Dechový 
orchestr, 2 skupiny tanečního oboru, dvě cimbálové muziky a pěvecký sbor. Ze čtyř patronů 
akce byli dva absolventi ZUŠ Uh.Hradiště – Ladislava Košíková a Jiří Pavlica.  
 
Inspekce, kontroly 
 
Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát -  17. - 23. červen 2014  
 
Předmět inspekční činnosti - zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a platných učebních osnov ve vybraných 
oblastech ve sledovaném období od školního roku 2011/2012 k datu inspekce. Zjišťování  
a hodnocení souladu školního vzdělávacího programu s právními předpisy a s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání a jeho naplňování ve vybraných 
oblastech ve sledovaném období od školního roku 2012/2013 k datu inspekce. 
 
Závěry - škola poskytuje vzdělávání v souladu s platným školským zákonem. Vzdělávací 
nabídka školy zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy a vnější vlivy a odpovídá zápisu 
oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení. Úroveň řízení školy odpovídá jejímu 
poslání, velikosti, počtu žáků, personálnímu složení a dalších míst poskytovaného vzdělávání. 
Na řízení a pravidelném hodnocení školy se podílejí určení pracovníci školy. Realizace 
kurikulární reformy v uměleckém školství ve sledované škole je na základě zjištění  
z provedených hospitací, rozhovorů s pedagogy školy a dalších podpůrných materiálů 
realizována na velmi dobré úrovni. Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce, 
stanovených kritérií a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem dostupným všem 
uchazečů včetně přehledných aktuálních webových stránek, které poskytují veškeré 
informace týkající se hlavní i nadstandardní činnosti školy. Škola plánovitě sleduje úspěšnost 
žáků při přechodu na střední a vysoké školy uměleckého či pedagogického zaměření  
a zjišťuje a hodnotí úroveň výstupů a výsledků v individuálním, skupinovém a kolektivním 
vzdělávání. Škola měla v minulých třech letech standardní finanční předpoklady pro realizaci 
školního vzdělávacího programu. Finanční zdroje umožňovaly udržovat a dále i zkvalitňovat 
materiální podmínky výuky. Finanční prostředky byly využity účelně a hospodárně k zajištění 
činností školy. 
 
Finančních kontrola za rok 2013/2014 
V organizaci proběhla ve školním roce 2013/2014 v době od 11. 2. 2014 do 17. 2. 2014  
veřejnosprávní kontrola ve smyslu §9 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na §12 zákona č.255/2012 Sb.  
 
 
V Uherském Hradišti 24.10.2014 
 

Mgr. Stanislav Nemrava 
ředitel ZUŠ Uh.Hradiště 

 
 
Přílohy:     1. Žáci a učitelé, 2. Údaje o pracovnících školy, 3. Výsledky vzdělávání žáků,  

4. soutěže, 5. Přehled akcí. 
 
 



 

 

1. Žáci a učitelé 
 
V rozhodnutí č.j.: 28 659/01-21 s účinností od 12.9.2001 je uvedena celková kapacita školy 
1700 žáků. Základní údaje za školní rok 2013/2014 (dle Výkazu S 24-01 o základní umělecké 
škole – stav k 30.9.2013):  
 
Žáků celkem 1700 
Z toho dospělých žáků 1 
  

 
Obory vyučované ve škole ve školním roce 2013/2014 (stav k 30.9.2013): 
 
Obor : Hudební Výtvarný Taneční Literárně-dramatický 
Počet žáků 868 477 227 124 
Počet tříd 48 9 4 4 
Počet žáků s rozšíř.vyuč 
(z celkového počtu žáků) 

0 30 0 0 

 
Jednotlivá pracoviště – počet žáků:  
 
Šk. rok 2013 – 14 
 
 Celkem Hudební Výtvarný Taneční Literárně-dramatický 
Uh. Hradiště   1128 612 357 89 70 
Kunovice  215 83 58 32 42 
Staré Město  279 97 63 106 13 
Buchlovice  50 50 0 0 0 
Polešovice 28 28 0 0 0 

 
Výše vybírané úplaty za vzdělávání podle § 8 vyhl. MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. ve školním roce 
2013/2014 (částka za měsíc – shodná pro obě pololetí): 
 
  Úplata v jednotlivých oborech (v Kč) 
Hudební obor I. a II. pololetí 
- individuální výuka 280 
- PHV 160 
- skupinová výuka 210 
Literárně dramatický obor 210 
- přípravný LDO 160 
Taneční obor 210 
- přípravný TO 160 
Výtvarný obor 230 
- přípravný VO 210 

 
 
 
 
 



 

 

2. Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci  
ve školním roce 2013/2014 
 

k datu 30. 6. 2014 
počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 62 51.56 
Externí pracovníci 3 1.39 

 
Pedagogičtí pracovníci: dosažený stupeň vzdělání  

střední odborné 1 
úplné střední odborné 2 
vyšší odborné 31 
bakalářské          7 
vysokoškolské 24 
Celkem 65 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve 
školním roce 2013/2014 

k datu 30.6.2014 
počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 9 7,57 
Externí pracovníci 0 0 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
školní rok 2013/2014 
 
Vzdělávací akce (název, popis) Počet 

účastníků 
Celková cena za akci 
 v Kč 

Vzdělávání THP (účetnictví PO, majetek PO,aj.) 1 4553 
Spec.seminář pro pesonalistiku ve školství 1 3611 
Školení zaměstnanců a vedení PO, BOZP 136 5808 
Klavírní kurzy Mikulov 3 16342 
Klavírní soboty  Konzervatoř Brno 0 0 
Smyčcové soboty Konzervatoř Brno 5 13750 
Metodický seminář pro EKN Karviná 5 11159 
Kytarový seminář NIDV Zlín 2 1719 
Letní smyčcový seminář Turnov 1 7154 
Semináře pro LDO (ZUŠ Uh.Hradiště) 7 6700 
Metodický seminář pro flétny 1 1292 
   
   
Celkem   72088 
 
 
 



 

 

Akce Počet 
účastníků 

Celková cena za akci 

Vzdělávání THP (účetnictví, Gordic-EMA, spis.služba) 5 8201 
Dechové soboty Brno + prázdnin.kurz flétna 1 2869 
Školení zaměstnanců a vedení PO, BOZP 0 0 
Klavírní kurzy Mikulov 5 27341 
Klavírní soboty  Konzervatoř Brno 3 12571 
Smyčcové soboty Konzervatoř Brno 5 15012 
Metodický seminář pro DVPP – hudební nauky 3 2948 
Kytarový seminář NIDV Zlín 3 6368 
Kurz hlasové pedagogiky a korepetice Praha 1 14882 
Seminář pro LDO  1 300 
Seminář DVPP pro výtvarný obor 4 3517 
Metodický seminář DVPP pro keyboard  4 1728 
Metodický houslový seminář 5 0 
Celkem   95737 
 
Pořadatelství zájezdů pro žáky na koncerty a výstavy: 
1 zájezd na výstavy ve Vídni – 4.12.2013 
2 zájezdy na koncerty pro děti FBM Zlín – 9.2. a 23.3. 2014 
 
3. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Absolventi šk. rok 2013-2014 
 
  I.st. 

  
II. stupeň 

Hudební obor celkem 71 52 19 
Výtvarný obor 45 40 5 
Taneční obor  19 14 5 
Literárně-dramatický obor 14 6 8 
Absolventi celkem 149 112 37 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hudební obor – absolventi (jednotlivé nástroje):  
 

 
Žáci přijatí na střední a vyšší umělecké školy pro šk. rok 2014/15  
Hudebné obor - 1 
Výtvarný obor - 19 
Taneční obor - 2 
Celkem – 22 
 
4. Soutěže  
 

Soutěže ZUŠ šk. rok 2013/14 - přehled 
 
Hudební obor 
 
Hra na klavír 
 
  počet soutěžících 1.m. s p. 1.m. 2.m. 3.m. č.u. 
okresní kolo 19 5 4 7 3   
krajské kolo 5 1 1 2 1   
celostátní kolo 1  ----------     1 
 
Hra na smyčcové nástroje 
 
  počet soutěžících 1.m. s p. 1.m. 2.m. 3.m. č.u. 
okresní kolo 15 9 0 5 1  0 
krajské kolo 9 3 1 5 0  0 
celostátní kolo 1  ----------  1 0 2 0 

Nástroj I.stupeň II. stupeň 
Klavír 20 6 
EKN 4 2 
Varhany 0 2 
Housle 3 1 
Violoncello 2 0 
Sólový zpěv 2 1 
Zobcová flétna 5 0 
Příčná flétna 1 0 
Klarinet 3 1 
Saxofon 1 0 
Trubka 0 0 
Pozoun 0 1 
Baskřídlovka 0 0 
Tuba 0 1 
Bicí 2 3 
Kytara 9 1 
Akordeon 0 0 
Cimbál 0 0 
Celkem HO        52 19 



 

 

Hra na kytaru sólo a komorní hra kytar 
 
  počet sotěžících 1.m. s p. 1.m. 2.m. 3.m. č.u. 
okresní kolo 12 3 2 7 0 0 
krajské kolo 3 ------  1 2 0  0 
 
Hra tanečních a jazzových orchestrů 
 
  počet souborů 1.m. s p. 1.m. 2.m. 3.m. č.u. 
krajské kolo 1 1     
celostátní kolo 1 -----  1   
 
Výtvarný obor  
 

  
počet projektů a 
řad 

přímý 
postup  

oceněno 
s 
postupem neoceněno vystaveno  

krajské kolo 11 2 9 0                
celostátní kolo 11 ----            --- ---             2   
 
Literárně – dramatický obor  
 
Recitace 
 

  počet soutěžících postup 
čestné 
uznání 

Zlaté 
pásmo 

stříbrné 
pásmo 

bronzové 
pásmo 

okresní kolo 13 8 5 ------------- ----------  
krajské kolo 6 4 ----------  2  
celostátní kolo 4  ----------  ------------ 2 1 1 
 
Slovesný projev 
 

  počet soutěžících postup 
čestné 
uznání 

zlaté 
pásmo 

stříbrné 
pásmo 

bronzové 
pásmo 

       
krajské kolo 5 5 ----------    
celostátní kolo 5 -----  2   
 

Pořadatelství soutěží ZUŠ  
 

13. 3. 2013   Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčců 
29. – 31.5.2014  Ústřední kolo soutěže LDO v recitaci a slovesném projevu 
 

Ostatní soutěže (nepořádané MŠMT): 
 
Hudební obor 
 
Pěvecká soutěž Olomouc 
  
  počet soutěžících 1.místo. 2.m. 3.m. č.u. 
celostátní kolo 4 1 2 1  



 

 

Krajská přehlídka školních pěv. sborů  
 
  počet soutěžících 1.místo. 2.m. 3.m. č.u. 
krajské kolo 1  1   

 
Zahrada písní – Praha (sborový zpěv)  
 
  počet soutěžících 1.místo. 2.m. 3.m. č.u. 
celostátní  kolo 1  1   

 
Výtvarný obor  

 
Výtvarná soutěž Týká se to také tebe 2012 (listopad)- Uherský Brod 4 účastníci – 2x 2. a 2x 3. 

místo 
  počet soutěžících 1.místo. 2.m. 3.m. č.u. 
celostátní kolo 4  2   

 
Výtvarná soutěž Týká se to také tebe 2013 (červen) – Uh. Brod  

  
počet 
soutěžících 1.místo. 2.m. 3.m. č.u. 

celostátní 
kolo 4 1 1 2  

 
Výtvarná soutěž Hry VI. letní Olympiády dětí a mládeže ČR - Zlín 

  
počet 
soutěžících 

1.m. s 
p. 1.m. 

2.m. 
s post. 3.m. č.u. 

krajské kolo 1   1   
celostátní 
kolo 1 -----   1  
 
Taneční  obor  
 
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance  
 

  
počet 
choreografií oceněny. neoceněny   

krajské kolo 2 2 0   
 
Taneční festival „O zlatý klobouček“  
 

  
počet 
choreografií 1.místo 2. místo   

krajské kolo 2 1 1   
 
Pardubická arabeska Pardubice 
 
  počet choreografií 4.místo. 9.m.   
celostátní kolo 4 1 3   

 



 

 

Literárně – dramatický obor  
 
Dětská scéna 2014 
 
  počet soutěžících postup ocenění    
krajské kolo 2 1 1    
celostátní kolo 1  1    

 
57. přehlídka Wolkrův Prostějov  
 

  počet soutěžících 
diplom 
s post.. diplom 

Ocenění 
poroty    

okresní kolo 8 5  3                 
krajské kolo 5+ 1 soubor 4                              
celostátní kolo 4  ---------             1    
 

Pořadatelství ostatních soutěží: 
 

27. 3. 2013   Okresní kolo soutěže Wolkrův Prostějov 
3. – 4. 4. 2013   Krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov 
 

Celkové výsledky - jmenovitě 
 

Hudební obor 
 

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, Uherský Brod – 26.2.2014 
 
1.kategorie 
Nella Andrýsková – 1. místo s postupem (vyuč. M. Koišová) 
Magdalena Hořáková – 3. místo (vyuč. L. Höhnová) 
Lenka Matušinová – 1. místo s postupem (vyuč. P. Foltýnová) 

Lukáš Otrusiník – 2. místo (vyuč. J. Hanáčková) 
2.kategorie 

Kristýna Knotová - 1. místo s postupem (vyuč. J. Hanáčková) 

Aneta Vajdíková - 2.místo (vyuč. J. Grabcová) 
3.kategorie 
Magdalena Janálová  – 1. místo s postupem (vyuč. M.Koišová) 
Tereza Ježková  – 2. místo (vyuč. J. Grabcová) 
Dorota Ondrůšková  – 1. místo (vyuč. M.Koišová) 
4.kategorie 
Monika Hrančíková - 3. místo (vyuč. P. Berka) 
Marek Nožička - 2. místo (vyuč. P. Berka) 
5. kategorie 
Barbora Pančíková - 2. místo (vyuč. L. Höhnová) 
Barbora Směřičková  – 2. místo (vyuč. M.Koišová) 
6. kategorie 



 

 

Jana Vaďurová – 2. místo (vyuč. L. Höhnová) 
7. kategorie 
Anežka Běhávková - 3. místo (vyuč. P. Berka) 
8. kategorie 
Adam Skrášek – 1. místo (vyuč. M.Koišová) 
9. kategorie 

Eva Křižková – 2.místo (vyuč. M. Koišová) 

Petra Malovaná - 1.místo (vyuč. J. Grabcová) 
10. kategorie 

Ludmila Sližová – 1. místo s postupem, zvláštní ocenění za provedení díla B. Smetany, 2. 
místo v absolutním pořadí  (vyuč.  M. Koišová) 

 
Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje, Uherské Hradiště– 28.2. 2014 

Housle 
 
1.kategorie 
Jakub Kunc - 1. místo s postupem (vyuč. J. Krystoň, kor. I. Černíčková) 
2. kategorie 
Tereza Janečková – 1. místo s postupem (vyuč. J. Krystoň, kor. M. Koišová) 
Tomáš Křivák – 2. Místo (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
3.kategorie 
Marek Pavlica – 1. místo s postupem (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
Michaela Unzeitigová – 1. místo s postupem (vyuč. P. Král, kor. I. Černíčková) 
4. kategorie 
Tomáš Král – 1. místo s postupem (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
Jan Mikuš – 2. místo (vyuč. R. Snopek, kor. P. Jarmarová) 
Tomáš Snopek – 1. místo s postupem (vyuč. R. Snopek, kor. P. Jarmarová) 
5. kategorie 
Veronika Ilíková – 2. místo (vyuč. D. Stránská, kor. P. Foltýnová) 
Martin Janál – 1. místo s postupem (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
6. kategorie 
Jan Zemčík – 3. místo (vyuč. J. Krystoň,  kor. M. Koišová) 
7. kategorie 
Kateřina Gahurová – 2. místo (vyuč. M. Ovčáčík, kor. M. Koišová) 
8. kategorie 
Petr Ondruch – 2. místo (vyuč. M. Ovčáčík, kor. M. Koišová) 
Viola 
5. kategorie 
Petr Bezruč – 1. místo s postupem (vyuč. D. Stránská, kor. M. Koišová) 
Violoncello 
7. kategorie 
Václav Adamec - 1.místo s postupem (vyuč. H. Milanová, kor. M. Koišová) 

 
 
 



 

 

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru, SZUŠ Uh. Hradiště 17. 3. 2014 
 

Kytara sólo 
0.b kategorie 
Adam Zimčík – 1.místo s postupem (vyuč. M. Pavelková) 
1.kategorie 
Miluše Friedlová - 1.místo s postupem  (vyuč. L. Frýbort) 
Šimon Gogola – 2.místo (vyuč. L. Černíčková) 
4. kategorie 
Ondřej Pecháček - 1.místo s postupem (vyuč. L. Frýbort) 
5. kategorie 
Romana Baláková - 2.místo (vyuč. L. Frýbort) 
Anna Mabettová - 2.místo (vyuč. L. Černíčková) 
Karolína Teimerová - 2.místo (vyuč. L. Frýbort) 
6.kategorie 
Pavla Hrabcová - 2.místo (vyuč. L. Frýbort) 
Jan Krejsa - 2.místo (vyuč. L. Černíčková) 
Kristián Zámečník - 2.místo (vyuč. J. Jankůjová) 

Komorní hra 
Kytarové duo 
2.  kategorie 
Romana Baláková, Karolína Teimerová – 1. místo (vyuč. L. Frýbort) 
Kytarové kvarteto 
2.  kategorie 
Romana Baláková, Karolína Teimerová, Pavla Hrabcová, Ondřej Pecháček - 1.místo 
s postupem (vyuč. L. Frýbort) 

 
Krajské kolo soutěže ve hře na klavír, Kroměříž – 27. – 28. 3.2014 

 
1.kategorie 
Nella Andrýsková – 3. místo (vyuč. M. Koišová) 
Lenka Matušinová – 2. místo (vyuč. P. Foltýnová) 
2.kategorie 

Kristýna Knotová - 1. místo (vyuč. J. Hanáčková) 
3.kategorie 
Magdalena Janálová  – 2. místo (vyuč. M.Koišová) 
10. kategorie 

Ludmila Sližová – 1. místo s postupem (vyuč.  M. Koišová) 
 

Krajské kolo soutěže ve hře na housle a violu - Uherské Hradiště – 1.4. 2014, 
 violoncello Zlín - Malenovice – 25.3.2014 

 

Housle 
1.kategorie 



 

 

Jakub Kunc - 1. místo s postupem (vyuč. J. Krystoň, kor. I. Černíčková) 
2. kategorie 
Tereza Janečková – 1. místo s postupem (vyuč. J. Krystoň, kor. M. Koišová) 
3.kategorie 
Marek Pavlica – 2. místo (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
Michaela Unzeitigová – 2. místo (vyuč. P. Král, kor. I. Černíčková) 
4. kategorie 
Tomáš Král – 2. místo (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
Tomáš Snopek – 2. místo (vyuč. R. Snopek, kor. P. Jarmarová) 
5. kategorie 
Martin Janál – 2. místo (vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková) 
Viola 
5. kategorie 
Petr Bezruč – 1. místo s postupem (vyuč. D. Stránská, kor. M. Koišová) 
Violoncello 
7. kategorie 
Václav Adamec - 1. místo s postupem (vyuč. H. Milanová, kor. M. Koišová) 

 
Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru, D Music Kroměříž  3.4. 2014 

 

Kytara sólo 
1.kategorie 
Miluše Friedlová - 2.místo  (vyuč. L. Frýbort) 
4. kategorie 
Ondřej Pecháček - 2.místo (vyuč. L. Frýbort) 

Komorní hra 
Kytarové kvarteto 
2.  kategorie 
Romana Baláková, Karolína Teimerová, Pavla Hrabcová, Ondřej Pecháček - 1.místo (vyuč. L. 
Frýbort) 

 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře tanečních a jazzových orchestrů, Uherský Ostroh 25. 4. 

2014 
 
I. kategorie B 
Dechový orchestr ZUŠ Uherské Hradiště  - 1. místo s postupem (vyuč. A. Koníček) 

 
Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír, Praha – 1. – 3. 5. 2014 

 
10. kategorie 

Ludmila Sližová – čestné uznání (vyuč.  M. Koišová) 
 

Ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje - Liberec – 15. – 18.5. 2014,  

Housle 
1.kategorie 



 

 

Jakub Kunc - 3. místo (vyuč. J. Krystoň, kor. I. Černíčková) 
2. kategorie 
Tereza Janečková – 1. místo a zvláštní cena poroty za interpretaci díla A. Vivaldiho (vyuč. J. 
Krystoň, kor. M. Koišová) 
Violoncello 
7. kategorie 
Václav Adamec - 3. místo (vyuč. H. Milanová, kor. M. Koišová) 

 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře tanečních a jazzových orchestrů, Litvínov 13. – 14.6. 2014 
 
I. kategorie B 
Dechový orchestr ZUŠ Uherské Hradiště  - stříbrné pásmo (vyuč. A. Koníček) 

 
Výtvarný obor 

 
Krajská přehlídka VO ZUŠ  Zlín 2. 5 2014 

 
Pedagog: 
 
Bouzková Jana   projekt „Šnekování“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Doskočilová Radmila   projekt „Jehličnany“  
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Klinkovská Hana   projekt“Moře arktické – moře tropické“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Magdálková Jitka   projekt“Nech brouka žít“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Malůšek Marek   projekt“Ilustrace k pověstem města Uherské Hradiště“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
     projekt“Ilustrace tvorbou významných malířů….“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
     projekt“Křižovatky poezie“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Seidlová Petra   projekt“Velké maličkosti uprostřed lesa“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 
 
Tvrdoňová Jana   projekt“Ruka“ 
oceněno s postupem do celostátního kola ve Šternberku 

 
Celostátní přehlídka VO ZUŠ  - Šternberk 3.10. 2014 

 
Doskočilová Radmila   projekt „Jehličnany“  
oceněno  
Magdálková Jitka   projekt“Nech brouka žít“ 



 

 

Oceněno 
 

Literárně – dramatický obor 
 

Okresní kolo soutěže ZUŠ v recitaci - Uherský Brod – 11.3.2014 
 

Sólový projev 
1. kategorie 
Kocábová Ester - postup (vyuč. O. Strašáková) 
2. kategorie 
Smutný Adam- postup (vyuč. O. Strašáková)  
Janíková Natálie - čestné uznání (vyuč. O. Strašáková) 
4. kategorie 
Fojtová Alžběta – postup (vyuč. H. Nemravová) 
Teimerová Karolína -  postup (vyuč. O. Strašáková) 
Pavlicová Anna M.- čestné uznání (vyuč. H. Nemravová) 
5. kategorie 
Kallus Václav – postup (vyuč. S. Nemrava) 
 Osohová Eva – postup (vyuč. O. Strašáková) 
Procházková Barbora – postup (vyuč. H. Nemravová) 
Drštičková Hana - čestné uznání (vyuč. O. Strašáková) 
Komárková Vendula-čestné uznání (vyuč. O. Strašáková) 
Poláchová Kateřina - čestné uznání (vyuč. O. Strašáková) 
Dramatický výstup 
Dialog 
Jan Hoferek - Gabriela Daňková (vyuč. S. Nemrava) postup 
     

Krajské kolo soutěže ZUŠ v recitaci - Karolinka – 4.4.2014 
 
Sólový projev 
1. kategorie 
Kocábová Ester – zlaté pásmo s postupem (vyuč. O. Strašáková) 
2. kategorie 
Smutný Adam- stříbrné pásmo (vyuč. O. Strašáková)  
4. kategorie 
Fojtová Alžběta – zlaté pásmo s postupem (vyuč. H. Nemravová) 
Teimerová Karolína - stříbrné pásmo (vyuč. O. Strašáková) 
5. kategorie 
Kallus Václav – zlaté pásmo s postupem (vyuč. S. Nemrava) 
 Osohová Eva – zlaté pásmo s postupem  (vyuč. O. Strašáková) 
 

 
Soutěžní přehlídka LDO ZUŠ - slovesný projev 

(verše, próza, dramatický text) 
Žáci postupující do ústředního kola:  
Jan Hoferek - vyuč. H.Nemravová 
Alžběta Bouzková - vyuč. R. Mrázová 
Nikola Benedíková - vyuč. R. Mrázová 
Tomáš Hulcký - vyuč. R. Mrázová 



 

 

Vojtěch  Hanák - vyuč. R. Mrázová 
 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v recitaci a slovesném projevu Uherské Hradiště– 27. – 31. 
5.2014 

 
Sólový projev - recitace 
1. kategorie 
Kocábová Ester – zlaté pásmo (vyuč. O. Strašáková) 
4. kategorie 
Fojtová Alžběta – bronzové pásmo (vyuč. H. Nemravová) 
5. kategorie 
Kallus Václav – zlaté pásmo (vyuč. S. Nemrava) 
 Osohová Eva – stříbrné pásmo (vyuč. O. Strašáková) 
Slovesný projev 
Jan Hoferek – zlaté pásmo (vyuč. H.Nemravová) 
Nikola Benedíková – zlaté (vyuč. R. Mrázová) 

 
Účast žáků ZUŠ Uh. Hradiště na soutěžích a přehlídkách nepořádaných MŠMT 

 
X. ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2013 - ZUŠ „Žerotín“Olomouc 28.-30.11.2013 

 
2. kategorie 
Šarlota Zálešáková - vyuč. I. Zámečníková, kor. M. Koišová - 1. místo a titul Olomoucký 
zpěváček 
Lucie Zemanová - vyuč. I. Zámečníková, kor. M. Koišová -2. místo 
4.kategorie  
Pavel Abrhám - vyuč. I. Zámečníková, kor. M. Koišová - 2. místo  
6. kategorie A 
Eva Osohová - vyuč. I. Zámečníková, kor. I. Černíčková - 3. místo  

Zahrada písní 2014 – 9. ročník celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů 

Praha 13. 4. 2014 
Pořadatel: Kulturní centrum Zahrada Praha  

Uherskohradišťský dětský sbor - stříbrné pásmo 
(vyuč. I. Zámečníková, kor. L. Adamcová) 
 

Krajská přehlídka školních pěveckých sborů Zlín - Malenovice 15. 4. 2014 – Nipos Artama 
 
Kategorie II.b 
Uherskohradišťský dětský sbor - vyuč. I. Zámečníková,  kor. L. Adamcová – stříbrné pásmo 
 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance - Otrokovice 4.4.2014 
Pořadatel: Nipos Artama Praha  

 
Pojď si hrát (vyuč. J. Trubačíková) - ocenění za čistotu provedení námětu 
Barvy jara (vyuč. J. Trubačíková) - ocenění za dětskou radost z pohybu 
 

Taneční festival „O zlatý klobouček“ - Otrokovice 10.5.2014 



 

 

Pořadatel:  KD Beseda Otrokovice 
 
Choreografie Šál – 7. roč., sólo Ludmila Gieslová, Dominika Marková (vyuč. J. Krystoňová) – 
1. místo 
Choreografie Fontána 6. roč. (vyuč. J. Kučerová) – 2. místo 
 

Celostátní soutěž v klasickém tanci Pardubická arabeska  - Pardubice 12.4.2014 
Pořadatel:  Kulturní centrum Pardubice 

I. kategorie. 
Choreografie Květinářka – Emílie Pospíchalová (vyuč. J. Krystoňová) – 9. místo 
II. kategorie. 
Choreografie Procházka v Provence – Nela Mikesková (vyuč. J. Krystoňová) – 9. místo 
III. kategorie. 
Choreografie Šál – sólo Ludmila Gieslová, Dominika Marková (vyuč. J. Krystoňová) – 4. místo 
Choreografie Rytířka – Veronika Říhová (vyuč. J. Krystoňová) – 9. místo 
 

 
57. celostátní přehlídka uměleckého přednesu a divadla poezie  - Wolkrův Prostějov 

 
Okresní kolo – Uh. Hradiště 18.3.2014 
I.kategorie 
Barbora Procházková - diplom s postupem - vyuč. H. Nemravová 
Kateřina Poláchová – diplom - vyuč. O. Strašáková 
II.kategorie 
Iva Gejdošová - diplom s postupem - vyuč. O. Strašáková 
Jan Hoferek - diplom s postupem - vyuč. S. Nemrava 
Eva Osohová - diplom s postupem - vyuč. O. Strašáková 
Hana Drštičková – diplom - vyuč. O. Strašáková 
Vendula Komárková  - diplom - vyuč. O. Strašáková 
Postupující automaticky dle propozic (laureát krajského kola WP 2013): 
Václav Kallus - vyuč. S. Nemrava 
 
Krajské kolo – Uh. Hradiště 4.4.2014 
I.kategorie 
Barbora Procházková - diplom - vyuč. H. Nemravová 
II.kategorie 
Iva Gejdošová - diplom s postupem - vyuč. O. Strašáková 
Jan Hoferek - diplom - vyuč. S. Nemrava 
Eva Osohová - diplom s postupem - vyuč. O. Strašáková 
Soubor „Dohráli jsme“ (vyuč. H. Nemravová) Inscenace Tak trochu Cyrano –  postup do 
celostátního kola 
Václav Kallus - diplom s postupem - vyuč. S. Nemrava 
 
Celostátní kolo – Prostějov 18. – 20.6.2014 
II.kategorie 
Iva Gejdošová - vyuč. O. Strašáková 
Eva Osohová - vyuč. O. Strašáková 
Václav Kallus - vyuč. S. Nemrava 
Soubor „Dohráli jsme“ (vyuč. H. Nemravová) Inscenace Tak trochu Cyrano – Václav Kallus - 
ocenění poroty za profesionální herecký výkon 



 

 

Dětská scéna – celostátní přehlídka dětského divadla  
Pořadatel Nipos Artama Praha 
Krajská přehlídka: Uherské Hradiště – 3.4.2014 
Soubor „Dohráli jsme“ (vyuč. H. Nemravová) Inscenace O Janě E.-  postup na celostátní 
přehlídku 
Soubor „Dohráli jsme“ (vyuč. H. Nemravová) Inscenace Co se mi honí hlavou - cena za osobní 
výpověď  
v inscenaci 
Celostátní  přehlídka: Svitavy  – 14. 6.2014 
Soubor „Dohráli jsme“ (vyuč. H. Nemravová) Inscenace O Janě E. 
 

5. Přehled akcí  
 
Přehled akcí pořádaných ZUŠ Uherské Hradiště a ve školním roce 2013/14:  
 
Uherské Hradiště 
 
Koncerty HO a TO: 
 
Klub kultury – velký sál: 
17.12. 2013 Vánoční koncert  
 
11.6. 2014 Taneční večer – Tanec, tanec, tanec  
 
Reduta – velký sál: 
15.11. 2013 Tematický koncert – Z Čech až na konec světa 
2. 12. Mikulášský koncert 
29.1.2014 Večírek mladších sólistů a souborů 
18.3.  Koncert sólistů  
15.4. Koncert učitelů 
28.4.  Koncert sólistů a absolventů  
13. 5. Koncert absolventů, sólistů a souborů 
21.5. Koncert sólistů, absolventů a souborů 
26.5. Koncert absolventů a sólistů a souborů 
  
Galerie Slováckého muzea  
12.12.2013 Předvánoční koncert 
23.5. 2014 Muzejní noc – koncert HO a LDO 
 
Celkem 13  koncertů ve velkých sálech 
 
Besídky: 
Sál ZUŠ a komorní sál Reduta: 12.11.2013, 26.11., 3.12., 13.12., 17.12., 19.12., 21.1., 

28.1.,28.1. –kyt., 11.2., 13.2. – kyt., 25.2., 25.2. kyt., 25.3., 
1.4. – kyt., 8.4., 29.4., 9.5., 16.5., 19.5.-cimb., 20.5., 27.5., 
2.6. – kyt., 6.6., 20.6. 

 25  besídek žáků   
 
6.5. 1  večírek jazzové a populární hudby 
 



 

 

3.6. 1 koncert absolventů v sále ZUŠ 
 
Celkem 27  besídek a koncertů v sále ZUŠ a komorním sále v Redutě  

 
Výstavy VO 
 
Výstava  prací žáků RV “Svět kolem nás“ + foto  
20.3.2014 - vernisáž v Klubu Kultury v Galerii U Hrocha 
  
Výstava v galerii SM „Kdo si hraje nezlobí“ 
10.4. - vernisáž 
 
Krajské kolo VO ve Zlíně “Velké maličkosti“ 
7.5.2014 – vernisáž v ALTERNATIVĚ VE ZLÍNĚ 
 
výstava  foto“Sen o zlaté rybě“  
21.5.2014 - vernisáž v Galerii U Hrocha – KK 
 
Výstava TSTTT v Uh.Brodě „ Svět oči skutečnosti a fantazie“ 
10.6.2014 – vernisáž - Dům kultury UB 
 
Výstava  „Kostkohraní“ 
27.5.2014 – vernisáž v Městské knihovně v Kunovicích 
 
Výstava „Škola a tvorba“ 
18.6.2014 – vernisáž Městská knihovna Staré Město 
I s pobočkami 11 výstav 
 
Celkem 11 výstav 
 
Představení LDO 
soubory  
 
Dohráli jsme  

počet repríz vystoupení mimo Reduttu   
KUŘÁTKO A OBILÍ    1 (besídka ZUŠ) 
CO SE MI HONÍ HLAVOU   4 (soutěž) 
ALENČINA SVAČINA   3 
ČILIŠNEKOVÁNÍ    4  (Galerijní noc)  
O JANĚ E.     3 (soutěž) 
TAK TROCHU CYRANO 10 (soutěž, Gymnázium UH+ SM, 

ZUŠKA?ZUŠKA!) 
JENŮFKA     3 
 
Peapaperiputky 
Obrazy ze života Ilji Muromce – představení: Luhačovice, Uh.Brod, Staré Město, Spytihněv, 
Kunovice, Uh.Hradiště 2x 
  
sólový projev 
Vystoupila většina žáků navštěvujícich sólový přednes 

- besídky HO 



 

 

- v rámci představení LDO 
- okresní a  krajské soutěže 

 
účast na semináři Hany  Frankové 
účast na semináři Jonáše Konývky 
 
četba vítězných prací na celostátním kole soutěže ZUŠ, podíl na organizaci a doprovodném 
programu 
 
4. ABSOLVENTI 
H. Nemravová    6 
S. Nemrava    1 
 
Společný projekt všech skupin LDO 
 24.6. – site specific v budově ZUŠ – rozžívání prostorů ZUŠ divadelními mini 

improvizacemi za účasti rodičů   
 
Pobočka Staré Město 
Koncerty 
Sál Společensko-kulturního centra 
18.12.2013 Výchovný koncert pro žáky ZŠ – 2x  
18. 12. 2013 Vánoční koncert 
29.5.2014 Koncert sólistů, absolventů  a souborů 
 
Klub kultury Uh. Hradiště 
11. 6. 2013 Taneční večer 
Besídky 
Sál ZUŠ – pob.  St. Město 13.12.2013, 11.2.2014, 8.4., 20.5., 3.6. 
 5 besídek 
 
Pobočka Kunovice 
Koncerty 
10. 12. 2013 Vánoční koncert – Panský dvůr 
3. 6. 2014 Talentýny – Panský dvůr 
 
Besídky 
Sál ZUŠ – pob.  Kunovice 11.11.2013, 27.1.2014, 23.6.2014 
 3 besídky 
 
Pobočka Buchlovice 
Koncerty 
16. 12. 2013 1 Vánoční koncert – sál pobočky Čs. kulturní centrum 
26.5.2014 1 Koncert sólistů a souborů – sál pobočky Čs. kulturní 

centrum  
Besídky 2 – sál pobočky Čs. kulturní centrum 
 17.2.   
 
Pobočka Polešovice 
Koncerty 
18. 12. 2013 Vánoční koncert – Sokolovna Polešovice 



 

 

27.5. 2014-10-24 Koncert pro Mateřskou školu Polešovice 
19.6. 2014 Koncert sólistů – Sál kina 
Besídky 1 besídka 
 
Vystoupení žáků ZUŠ na akcích, které nepořádá škola: 
Petra Malovaná - klavír  - vyuč. J. Grabcová 
4.9. 2013  
Vernisáž výstavy bratří Malinů –  Galerie V. Hrocha KK 
Cimbálová muzika – vyuč. P. Štulír, Cimbálová muzika- pob. St. Město  – vyuč. R. Snopek 
7. 9. 2013 
Přehlídka cimbálových muzik ZUŠ v rámci Slavností vína – Smetanovy sady Uh. Hradiště 
Smyčcový orchestr – vyuč. M. Ovčáčík 
8. 9. 2013 
Velkomoravský koncert (Hradišťan a hosté) – Náměstí Velké Moravy St. Město 
Den Oblastní charity v UH  
20.9. 2013 
Masarykovo nám., pořadatel Charita ČR a Oblastní charita v UH 
Program v trvání 90 minut – viz programy koncertů ZUŠ 
UHDS – vyuč. I. Zámečníková 
2. 10 2013 
Vernisáž výstavy k 125. výročí založení Klubu českých turistů - Reduta 
Jiří Mitáček - klarinet - vyuč. J. Orechovská, kor. M. Koišová 
3. 10. 2013 
Vernisáž výstavy pro děti Krysáci – Slovácké muzeum 
Romana Baláková (kytara) – vyuč. L. Frýbort 
15. 11. 2013 
Červený kříž – slavnostní předávání Janského plaket dárcům krve, Reduta – komorní sál 
Martina Mitáčková (akordeon) – vyuč. J. Slivečková 
21. 11. 2013 
Červený kříž – slavnostní předávání Janského plaket dárcům krve, Reduta – komorní sál 
Vladislav Ilík (housle) – vyuč. D. Stránská, Vojtěch Pančík (klavír) – vyuč. L. Höhnová 
26. 11. 2013 
Moravské zemské muzeum – vernisáž výstavy a otevření nového pracoviště v UH  
Žesťové kvarteto – vyuč. I. Horký 
5. 12. 2013 
Mikulášský rej – Masarykovo nám. UH 
TO  - vyuč. J. Trubačíková, J. Zámečník, A. Turková, D. Musilová - zpěv, kor. a vyuč. J. 
Grabcová 
11. 12. 2013 
Klub seniorů – vánoční program - Reduta 
Trio zobc. fléten – vyuč. L. Malíková, Julie Podlasová – recitace (vyuč. S. Nemrava), J. 
Slivečková - akordeon 
16. 12. 2013 
Klub sluchově postižených – vánoční program, zasedací síň Palackého nám. 
Lucie Zemanová (zpěv) – vyuč. I. Zámečníková 
19.12. 2013 
Vystoupení pro důchodce – Buchlovice – Domov důchodců 
Vladislav Ilík (housle) – vyuč. D. Stránská, Vojtěch Pančík (klavír) – vyuč. L. Höhnová 
2. 1 2014 



 

 

Vystoupení pro MÚ UH  
Soubor zobc. fléten – vyuč. L. Malíková 
20. 2. 2014 
Vernisáž výstavy „Byli jste už někdy v ZOO?“ (pro Charitu) - Reduta 
Soubor zobcových fléten – vyuč. L. Malíková 
20.3. 2014 
Vernisáž výstavy rozšířeného studia a fotografie VO ZUŠ UH  –  KK - Galerie V. Hrocha 
Celodenní program (viz programy koncertů ZUŠ) 
26.3. 2013 
IV. ročník Miniveletrhu cestovního ruchu Regionu Slovácko – MIC Uh. Hradiště (Reduta - 
chodba) 
Přípravný pěvecký sbor - vyuč. M. Uhrová, kor. L. Adamcová 
10.4.2014 
Vystoupení pro MÚ (odměňování pedagogických pracovníků) - Reduta UH 
Kristýna Knotová - klavír – vyuč. J. Hanáčková, Andrea Somrová - vyuč. J. Gajdošová, kor. 
M. Koišová   
10.4.2014 
Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ UH – Slovácká galerie, Otakarova ul. 
Brány památek dokořán 3 hodinový (viz programy koncertů ZUŠ) 
16.4.2014 
Reduta Uh. Hradiště (náhradní prostor za jezuitskou kolej – chladné počasí) 
Cimbálová muzika – vyuč. P. Štulír 
15. 5. 2014 
Koncert pro speciální školu - Reduta 
Den ZUŠ – ZUŠka? ZUŠka! Celodenní program (viz programy koncertů ZUŠ) 
16.5.2014 
Kongresové centrum a ulice města Zlína 
Muzejní noc celovečerní program (viz programy koncertů ZUŠ) 
23.5.2014 
Galerie Slováckého muzea Uh. Hradiště 
Lucie Šimoníková, Veronika Pleváková (EKN) – vyuč. J. Macek 
27.5. 2014 
Vystoupení pro Charitu UH 
Kytarové kvarteto  - vyuč. L. Frýbort 
30.5.2014 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - SŠPHZ Uh. Hradiště 
Cimbálová muzika – vyuč. P. Štulír 
5. - 6. 6. 2014 
Vystoupení se souborem Hradišťánek – premiéra, veřejná generálka a výchovné koncerty- 
Klub kultury 
Lenka Janíková (EKN)  - vyuč. L. Bednářová 
6.6.2014 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - SŠPHZ Uh. Hradiště 
Kristýna Pelikánová (EKN)  - vyuč. L. Bednářová 
6.6.2014 
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení - SŠPHZ Uh. Hradiště 
Marek Pavlica - housle  - vyuč. P. Štulír, kor. I. Černíčková 
24.6.2014 
Vystoupení na předávání Ceny města Anně Maděričové – Archiv  
Cimbálová muzika – vyuč. P. Štulír 



 

 

28.6.  201 
Účast se souborem Hradišťánek na folklórním festivalu ve Strážnici 
 
Pobočky: 
 
Kunovice 
15.9. Než nám léto odletí   nádvoří Panského dvora v Kunovicích 
      Vystoupení žáků HO, To, LDO 
15.11. Lampionový průvod   vystoupení žáků HO ( vyuč. I. Horký a H. 
Kvasničková) 
22.11. Kateřinské setkání seniorů  vystoupení žáků HO ( vyuč. I. Horký a H. 
Kvasničková) 
1.12. Slet andělů v Kunovicích  moderování akce + hudební vstupy 
5.12.  Sraz Mikulášů UH   žesťový kvartet – I.Horký 
8.12. Adventní koncert v kostele  vyuč. P. Foltýnová, L. Adamcová – varhany, I. 
Zámečníková – zpěv – E, Osohové, I.Černíčková – doprovod, I. Horký, O.Strašáková - přednes 
22.12. Zpívání u vánočního stromu  PHV, Fanfáry – žestě,keyboardy (Kvasničková, 
Horký) 
10.1. Poetický večer    Panský dvůr, LDO ( Strašáková) 
25.4.  Sportovec Kunovic roku 2013  Panský dvůr-  kulturní program+ moderování  
27.5.  Vernisáž výtvarného oboru v Městské knihovně v Kunovicích s názvem KOSTKOHRANÍ 
      Vystoupení flétnového kvintetu + recitace LDO 
      ( Horký, Strašáková) 
30.4.  Slet čarodějnic    vystoupení tanečního oboru + LDO (Trubačíková, 

Strašáková) 
1.6. Den dětí na koupališti   vystoupení TO + HO ( Trubačíková , Kvasničková) 
16.6.  Dramaťácké povídánky   Panský dvůr, Strašáková LDO 
23.6. Hudební besídka   Panský dvůr( Horký, Kvasničková) 
 
Staré Město 
20-22.9. - ZÁJEZD S DOLINEČKOU NA MF MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
5.12. - VYSTOUPENÍ PRO NADĚJI OTROKOVICE (žáci R.Snopka, P. Jarmarové, V. Ovčáčíka, CM) 
8.12. - STAROMĚSTSKÝ JARMARK (CM) 
13.12. - BESÍDKA HUD.OBORU 
18.12. - VÁNOČNÍ KONCERT 
22.12. - VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
26.3. 2014 - IV. miniveletrh cestov. ruchu Slovácka (CM) 
NE 11. 5. - DEN MATEK SM (CM, žáci R.Snopka, V. Ovčáčíka,  TO J. Krystoňové) 
PÁ 16.5. -  ZUŠKA ZLÍN (CM) 
ÚT 20.5. -  VÝCHOVNÝ KONCERT PRO MŠ STARÉ MĚSTO (žáci R.Snopka, V. Ovčáčíka, P. 
Jarmarové, M. Špačkové) 
ČT 22.5. -  VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO ZŠ STARÉ MĚSTO (CM) 
PÁ 23.5. -  PREMIEROVÉ VYSTOUPENÍ DFS DOLINEČKA (CM) 
SO 21.6. - STAROMĚSTSKÝ DEN (CM) 
NE 29.6. -  MFF STRÁŽNICE (CM) 
 
Buchlovice: 
NE 13. 10. - CHARITATIVNÍ VYSTOUPENÍ „BUCHLOVICE POMÁHAJÍ“ (CM BU, žáci R.Snopka,  
V. Ovčáčíka, J. Krystoně, S. Halody .) 

Přílohy zpracovala zástupkyně řediMagdalena Uhrová 
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