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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské nám. 
125, Uherské Hradiště, PSČ 686 01 (korespondenční 
adresa) 

IC: 46254323 
Kontakty:    Tel. 572 551 489, mobil. 736 473 998 

e-mail: zusuh@zusuh.cz, web: http://www.zusuh.cz 
 

Bankovní spojení: 27131721/0100 
IČ: 46 25 43 23 
IZO: 046 254 323 
Rezortní identifikátor školy: 600003671 
Datová schránka: ybuxcvc 
 
Ředitel školy: MgA. Jiří Pospíchal, Ph.D.  
 e-mail: jiri.pospichal@zusuh.cz 
Statutární zástupce ředitele školy, 
zástupce pro nehudební obory: Radmila Doskočilová 
 e-mail: radmila.doskocilova@zusuh.cz 
 mobil: 603 184 491 
Zástupce ředitele pro hudební obor:  

Lucie Adamcová 
 e-mail: lucie.adamcova@zusuh.cz 
Zástupce ředitele pro pedagogickou dokumentaci a ŠVP:  

Ivana Zámečníková 
e-mail: ivana.zamecnikova@zusuh.cz 
 

Zřizovatel:    Zlínský kraj 
Adresa zřizovatele:   Tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín 
 
Místa poskytování vzdělávání: Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště 
     Tyršovo nám. 363, 686 01 Uherské Hradiště 
     Mládežnická 132, 686 04 Kunovice 
     Rastislavova 2214, 686 03 Staré Město 
     Brněnská 16, 687 08 Buchlovice 
     Polešovice 600, 687 37 Polešovice 

Boršice 540, 687 09 Boršice 
Osvětimany 282, 687 42 Osvětimany 
Tupesy 112, 687 07 Tupesy 
Velehrad, Nádvoří 1, 687 06 Velehrad 
 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1900 
 
Vyučované obory:   hudební 
     výtvarný 
     taneční 
     literárně-dramatický 
 
Realizované projekty podpořené z fondů EU: Šablony II.  

  

mailto:jiri.pospichal@zusuh.cz
mailto:radmila.doskocilova@zusuh.cz
mailto:lucie.adamcova@zusuh.cz
mailto:ivana.zamecnikova@zusuh.cz
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Úvod 
 

Základní umělecká škola Uherské Hradiště je školou čtyřoborovou, je místem setkávání 
dětí a mladých lidí s uměním, které jim zprostředkovávají jejich učitelé, nezřídka také aktivní 
umělci. ZUŠ UH je největší škola tohoto typu ve Zlínském kraji a jedna z největších ZUŠ v 
České republice. Samotná velikost, definovaná počtem žáků, však nevypovídá o jejích kvalitách. 
Výpovědí jsou především výsledky její práce, oslovení generací obyvatel našeho regionu, kterým 
určitým způsobem obohatila život. Za dobu svého působení se stala pro mnoho lidí kulturní 
autoritou v oblasti uměleckého vzdělávání, protože mnohé z nich z Uherského Hradiště a 
blízkého okolí vychovala ke vztahu k umění, naučila základům uměleckého řemesla či připravila 
na budoucí uměleckou profesi  
 
Historie 
 

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 v dalších třech oborech 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Plně čtyřoborovou školou se stala LŠU v Uh. 
Hradišti 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, počet žáků 
tehdy dosáhl 1032, počet učitelů 35. V roce 1991 a 1992 vznikly pobočky ve Starém Městě a 
Kunovicích, v roce 2007 byly otevřeny dvě další pobočky – v Buchlovicích  
a Polešovicích, v roce 2015 MŠMT schválilo škole kapacitu 1900 žáků a po žádosti starostů 
mikroregionu Buchlov vznikly nové pobočky s výukou hudebního oboru v Boršicích, 
Osvětimanech a Tupesích, v roce 2016 byla zahájena výuka na Velehradě. Ze základní umělecké 
školy s 1200 žáky se v roce 1992 postupně stala největší ZUŠ ve Zlínském kraji  
a jedna z největších v České republice. Omládl a stabilizoval se pedagogický sbor. Postupně byly 
opraveny pobočky, stejná zůstala jen hlavní budova školy na Mariánském náměstí  
– bytový dům postavený kolem roku 1899. V roce 1992 odsud odešli poslední nájemníci, ale 
kromě stavebních úprav interiéru v šedesátých a sedmdesátých letech, výměny střechy a oken v 
letech devadesátých byla školní budova v roce 2014 v téměř havarijním stavu  
s technickými a hygienickými problémy, již hodně limitujícími normální fungování školy. Proto 
byl hudební obor na dobu určitou přestěhován do Domova mládeže Střední odborné školy a 
Gymnázia Staré Město na Revoluční ulici č. p. 747 v Uherském Hradišti, které jako přechodné 
místo poskytování vzdělání pro žáky hudebního oboru ZUŠ zrekonstruoval Zlínský kraj. V té 
době již byly nehudební obory přestěhovány v budově bývalé okresní vojenské správy na 
Tyršově náměstí. Díky rozhodnutí starosty, rady a zastupitelstva byl ve Starém Městě 
uskutečněn ojedinělý počin – pro pobočku ZUŠ byla postavena nová školní budova, ve které byl 
zahájen provoz 4. září 2017. Zároveň byla zahájena akce, na kterou škola dlouhá léta čekala – 
zásluhou pana starosty, rady a zastupitelstva byla posvěcena rekonstrukce školní budovy na 
Mariánském náměstí s perspektivou návratu učitelů (zatím hudebního oboru) do svých tříd ve 
školním roce 2018/19.  
Výuka v nově zrekonstruované budově na Mariánském nám. 125 byla opětovně zahájena v září 
roku 2018. Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo 16. 9. 2018 za přítomnosti 
hostů ze zastupitelstva města, kraje i zřizovatele, bývalých žáků a pedagogů, umělců, ale taktéž z 
řad rodičů a přátel školy.  
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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. Nejdůležitější z našeho pohledu je zapojení absolventů ZUŠ do 
amatérské umělecké sféry nebo spíše by se dalo říci výchova a vzdělávání mladého člověka jako 
aktivního tvůrce kultury v místě bydliště nebo poučeného posluchače či diváka, který navštěvuje 
koncerty, divadla a výstavy. Každá umělecká škola ovlivňuje prostředí, kde působí. Uherské 
Hradiště se svým okolím je místem, kterému mnoho větších měst může závidět zájem obyvatel o 
kulturu. Je nejen místem s velmi živou folklorní tradicí, ale i místem s dynamicky pulzujícím 
životem ve všech oblastech tradiční i moderní kultury. Za dobu svého působení vychovala škola 
mnoho uměleckých osobností, které se věnují umění ve svém volném čase a jsou aktivními členy 
nejrůznějších souborů města a okolí, ať už jde o cimbálové muziky, dechové orchestry, pěvecké 
sbory, amatérská divadla či taneční soubory. Mnoho talentovaných žáků školy si vybralo umění 
jako svou profesionální dráhu, je potěšitelné, že i značná část pedagogického sboru je tvořena 
bývalými žáky školy. Škola je plně čtyřoborová, poskytuje vzdělávání v hudebním, výtvarném, 
tanečním a literárně-dramatickém oboru. 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. Chceme, aby naši absolventi dokázali 
respektovat kulturní 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. Učitelé se soustavně věnují dalšímu 
vzdělávání pedagogických pracovníků, zkušení učitelé jsou zváni do porot různých soutěží i 
mimo ZUŠ. Někteří učitelé působí také 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 je žádanými lektory krajských i celostátních soutěží, 
kurzů či seminářů. Škola věnuje velkou pozornost vzdělávání pedagogů pro udržení vysoké 
kvality výuky. Město Uherské Hradiště vyhlašuje každoročně ocenění pedagogických 
pracovníků škol a školských zařízení na území města Uherské Hradiště jako výraz uznání jejich 
náročné práce. Ve školním roce 2021/2022 byla oceněna pedagožka Ivana Zámečníková. 
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Místa vzdělávání 
 

 ZUŠ Uherské Hradiště, Mariánské nám.125 
Vyučují se zde taneční techniky, taneční praxe, sólový zpěv, sborový zpěv, housle, viola, 

klavír, violoncello, EKN, akordeon, bicí, kytara, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, 
kontrabas, varhany, HN, PHV, trubka, baskřídlovka, trombon, hoboj, cimbál 
 

Uherské Hradiště, Mariánské nám. 125, 686 01 (sídlo školy) 
o ředitel školy: MgA. Jiří Pospíchal Ph.D., tel.: 572 551 489, mobil: 734 787 746,  

e-mail: jiri.pospichal@zusuh.cz 
o zástupce ředitele: Lucie Adamcová, mobil: 736 473 999,  

e-mail: lucie.adamcova@zusuh.cz 
o zástupce ředitele: Ivana Zámečníková, tel.: 572 551 489, mobil: 739 004 534,  

e-mail: ivana.zamecnikova@zusuh.cz 
 
 ZUŠ Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 363 
Vyučují se zde plošná a prostorová tvorba, divadelní tvorba, přednes, pohybové divadlo, 

tvůrčí psaní, taneční techniky, taneční praxe, multimédia, filmová tvorba, fotografie a nová 
média). 

                     
 
o Statutární zástupce, zástupce pro nehudební obory: Radmila Doskočilová 

mobil: 603 184 491, e-mail: radmila.doskocilova@zusuh.cz 
o vedoucí výtvarného oboru: Martin Šimčík 
o   vedoucí tanečního oboru: Jitka Adamíková 
o vedoucí literárně-dramatického oboru: Hana Nemravová 

 
V budově na Tyršově nám. sídlí kanceláře školy: 
 

o kancelář školy: tel.: 572 551 489, 
Irena Hartlová – hospodářka, evidence žáků, školného a půjčovného,  
e-mail: irena.hartlova@zusuh.cz 
Alžběta Štulírová – propagace, produkční,  
mobil: 731 668 041, e-mail: betka.stulirova@zusuh.cz 
Monika Adamíková – mzdová účetní, personalistka, hospodářka,  
e-mail: monika.adamikova@zusuh.cz 

mailto:stanislav.nemrava@zusuh.cz
mailto:lucie.adamcova@zusuh.cz
mailto:ivana.zamecnikova@zusuh.cz
mailto:radmila.doskocilova@zusuh.cz
mailto:irena.hartlova@zusuh.cz
mailto:betka.stulirova@zusuh.cz
mailto:monika.adamikova@zusuh.cz
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o ekonomický úsek:  Ing. Jana Ondřejová – vedoucí ekonomického úseku, ekonomka   
tel.: 572 551 489, mobil:  
e-mail:   
Ing. Marta Vrágová – účetní 
mobil:        , e-mail:   
 

Další místa poskytování vzdělávání: obory na jednotlivých pobočkách: 
 

  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Staré Město 
Vyučuje se zde hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor. (kytara, EKN, 
klavír, trubka, zobcová flétna, trombon, housle, HN, přednes, divadelní přednes, plošná a 
prostorová tvorba, housle, viola, taneční praxe, TPV, základy tanečních technik, přednes, 
divadelní tvorba, klarinet)  
Staré Město, Rastislavova 2214, 686 03, tel.: 572 541 240  

o vedoucí: Radim Snopek, mobil: 734 422 729 
e-mail: radim.snopek@zusuh.cz 
 

     

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Kunovice  

Vyučuje se zde hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor (housle, klavír, 
trubka, zobcová flétna, baskřídlovka, klarinet, EKN, HN, plošná a prostorová tvorba, 
kytara, divadelní tvorba, přednes, taneční praxe, PTV). 
Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04, tel.: 572 548 196 

o vedoucí: Mgr. Olga Strašáková, e-mail: olga.strasakova@zusuh.cz 

mailto:radim.snopek@zusuh.cz
mailto:olga.strasakova@zusuh.cz
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  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Buchlovice 
Vyučuje se zde  hudební a taneční obor. 
(klavír, zobcová flétna, housle, PHV, EKN, taneční praxe, PTV) 
Buchlovice, Brněnská 16, 687 08  

o vedoucí: MgA. Josef Krystoň, mobil: 608 404 359  
o e-mail: josef.kryston@zusuh.cz  

 

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Polešovice 

Vyučuje se zde  hudební obor. 
(EKN, klavír, zobcová flétna, violoncello, varhany)  
Polešovice 600, 687 37  

o vedoucí: Pavel Berka, dipl.um., mobil: 608 777 237 
o e-mail: pavel.berka@zusuh.cz 

mailto:josef.kryston@zusuh.cz
mailto:pavel.berka@zusuh.cz
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  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Boršice 

Vyučuje se zde  hudební a literárně-dramatický obor.  
(kytara, EKN, akordeon, klavír, klarinet, zobcová flétna, saxofon, housle, HN, přednes, 
divadelní přednes)  
Boršice 540, 687 09  

o vedoucí: Jakub Špalek, DiS., mobil: 734 422 730  
o e-mail: jakub.spalek@zusuh.cz 

                          

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Osvětimany 
 Vyučuje se zde hudební a taneční obor.  

(housle, EKN, akordeon, sólový zpěv)  
Osvětimany 282, 687 42  

o vedoucí: Jakub Špalek, DiS., mobil: 734 422 730  
o e-mail: jakub.spalek@zusuh.cz 

 

mailto:jakub.spalek@zusuh.cz
mailto:jakub.spalek@zusuh.cz
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  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Tupesy  
Vyučuje se zde hudební a výtvarný obor.  
(housle, EKN, zobcová flétna, klarinet, klavír). 
Tupesy 112, 687 07 

o vedoucí: Jakub Špalek, DiS., mobil: 734 422 730  
o e-mail: jakub.spalek@zusuh.cz 

 

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Velehrad  
 Vyučuje se zde hudební obor.  

(housle, EKN, zobcová flétna, příčná flétna, klavír, varhany) 
Velehrad, Nádvoří 1, 687 06  

o vedoucí: Mgr. Jakub Macek, mobil: 777 149 081  
o e-mail: jakub.macek@zusuh.cz     

mailto:jakub.spalek@zusuh.cz
mailto:jakub.macek@zusuh.cz
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Úplata za vzdělávání 
 
V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 stanovil ředitel školy pro školní rok 2021/2022 
následující výši úplaty za vzdělávání. 
 

Obor Roční úplata (Kč) Pololetí (Kč) 

Hudební – individuální výuka 3500 1750 

Hudební – skupinová výuka 2800 1400 

Hudební – přípravné studium 2000 1000 

Výtvarný 3000 1500 

Taneční – základní studium 2800 1400 

Taneční – přípravné studium 2000 1000 

Literárně-dramatický – základní 
+ přípravné studium II. stupně 

2800 1400 

Literárně-dramatický – 
 přípravné studium 

2000 1000 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

Vzdělávací akce hudebního oboru Počet 
účastníků 

Obor 

DVPP Klavírní soboty konzervatoř Brno 1 HO 
DVPP Klávesové nástroje konzervatoř Olomouc 2 HO 
DVPP Neoperní zpěv 1 HO 
DVPP Nové metody ve výuce akordeonu 1 HO 



11 
 

    
 
Počet žáků 
 
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MŠMT – 26796/2015-3 
s účinností od 1. 9. 2015 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve 
škole: 1900. 
Základní údaje ve škole za školní rok 2021/2022 
(dle Výkazu S 24-01 o základní umělecké škole – stav k 30. 9. 2021): 
 
Celkem žáků: 1867 

Z toho dívek 1391 

DVPP Hra na EKN 2 HO 
DVPP Hudebně vzdělávací kurz 1 HO 
Školení BOZ, PO všichni HO 
Seminář: Hra na varhany - Olomouc 3 HO 
DVPP Seminář hry na zobcovou flétnu 2 HO 
DVPP Ruská houslová škola 5 HO 
DVPP – Pěvecký seminář Ostrava 1 HO 
DVPP – Nové metody ve výuce zob.fléten – Zlín Malenovice 1 HO 
   

Vzdělávací akce THP 
 

 
Vztahy zřizovatele a PO jím zřízené - webinář 1  
Školení pro pokročilé uživatele programu Mzdy Avensio 1  
Školení BOZ všichni  
Školení PO všichni  
Archivační a spisová služba 1  
Webinář – Praktický průvodce účetní uzávěrkou PO 1  
Webinář – Základy účetnictví pro veřejnou správu 1  
Webinář – Pracovní doba a dovolená  1  
Webinář - FKSP 1  
Webinář – Spisová služba ve školství 1  
Webinář – Aktuální otázky OOÚ v pracovněprávních vztazích 1  
Workshop – Typová dokumentace GDPR pro PO ZK Zlín 1  
   

Vzdělávací akce vedení: 
 

 
DVPP Archivační a spisová služba 1  
DVPP Efektivní hospitace 1  
Webinář – Spisová služba ve školství 1  
Jednání pěvecké sekce ÚUR - Jihlava 1  
Školení BOZ, PO 4    

 
Vzdělávací akce nehudebních oborů: 

 
 

Celostátní konference TO ZUŠ Praha 2 TO 
Školení BOZ, PO všichni TO, LDO, VO 
DVPP Hlasová výchova všichni LDO 
Seminář LDO všichni LDO 
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Počet žáků dle oborů vyučované ve školním roce 2021/2022 

ZUŠ UH Hudební 
obor 

Výtvarný  
obor 

Taneční  
obor 

Literárně-
dramatický obor 

Počet žáků 930 463 343 131 

 
Další místa poskytování vzdělávání ve školním roce 2021/2022 – stav k 30. 9. 2021: 
 

Celkem HO VO TO LDO Počet pedagogů 
Uh. Hradiště 569 534 0 35 0 52 
UH Tyrš 509 0 324 109 77 17 
Kunovice 210 105 55 17 33 11 
Staré Město 368 136 71 146 15 15 
Buchlovice 50 28 0 22 0 8 
Polešovice 18 18 0 0 0 3 
Boršice 46 40 0 0 6 5 
Osvětimany 46 32 0 14 0 4 
Tupesy 32 19 13 0 0 5 
Velehrad 19 19 0 0 0 3 
 
 

        
 
 
Absolventi 2021/ 2022 

 
Počet absolventů ve školním roce 2021 / 2022 byl celkem 175. Z toho v nehudebních 

oborech 92 a v oboru hudebním 83. 
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Žáci přijatí na SŠ, VŠ a školy s uměleckým zaměřením 

 
SUPŠ 

 
Konzervatoř 

(hudební, taneční, 
dramatická) 

 
VŠ um. směru 

 

 
Jiná střední 

škola 
výtvarného 

směru 
 

 
Jiná navazující na 

ZUŠ – VOŠ 
 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 

15 14 4 3 2 2 5 5 0 0 

 
HO 
Konzervatoř Ostrava – obor herectví Tereza Zuntová – Anna Pospíchalová, Jarmila Krystoňová 
 
VO 
 
SUPŠ Uherské Hradiště:  
Rybníček Erik  - grafický design i multimédia (vyučující: Klinkovská H.) 
Doležalová Adéla – užitá malba, grafický design (vyučující: Doskočilová R.)  
Bílová Anežka – návrhářství obuvi a módních doplňků (vyučující: Doskočilová R.) 
Malinová Andrea – grafický design (vyučující: Doskočilová R.) 
Chvílová Barbora – (vyučující: Tvrdoňová J.) 
Kučerová Jasmína – grafický design (vyučující: Magdálková J.) 
Niklová Sabina – průmyslový design (vyučující: Šimčík M.) 
Černá Teraza - návrhářství obuvi a módních doplňků (vyučující: Seidlová P.) 
Pančochová Veronika – užitá fotografie a média (vyučující: Milevská G.)  
Šléglová Aneta – multimédia, grafický design (vyučující: Bouzková J.)  
Paule Mikuláš -  (vyučující: Magdálková J.) 
Krajčová Michaela - návrhářství obuvi a módních doplňků (vyučující: Seidlová P.) 
Franta Petr – kamenosochařství (vyučující: Šimčík M.) 
Nožičková Viktorie – průmyslové zpracování keramiky a porcelánu (vyučující: Šimčík M.) 
 
Creative Hill College Zlín: 
Chvílová Barbora (vyučující: Tvrdoňová J.) 
Pálková Aneta (vyučující: Seidlová P.) 
 
Stření škola Strážnice: 
Kučerová Zuzana – grafický design (vyučující: Milevská G.) 
Dvořáková Natálie – móda, styling, média (vyučující: Milevská G.) 
 
SŠ Luhačovice: 
Crla Tobiáš (vyučující: Šimčík M.) 
 
VUT– Brno: 
Ondrůšková Dorota – fakulta architektury (vyučující Seidlová P.)  
    
ČVUT- Praha: 
Pelikánová Kristýna – krajinářská architektura (vyučující: Magdálková J.) 
               



14 
 

TO                      
Kropáčková Anna - Duncan Centre – taneční konzervatoř Praha (vyučující: Jana Trubačíková) 
Macháčková Dorota - Taneční konzervatoř Brno (vyučující: Jana Trubačíková) 
 
 
   
 
Materiální podmínky 

 
V nově opravené budově na Mariánském nám. jsou materiální podmínky na vysoké 

úrovni. Škola je vybavena dvěma sály, individuálními učebnami, dvěma učebnami pro hudební 
nauku a PHV, sborovnou. Koncertní sál se využívá pro besídky a komorní koncerty a zároveň 
jako zkušebna některých souborů, správná akustika, 80 míst k sezení. Do koncertního sálu bylo 
také pořízeno, za přispění zřizovatele koncertní křídlo zn. Yamaha.  

Druhý sál slouží jak hudebnímu, tak tanečnímu oboru. Je vybaven baletizolem, 
mobilními baletními tyčemi, ale zkouší zde i orchestry. Každoročně jsou učebny doplňovány 
učební pomůckami do jednotlivých oborů, provádí se ladění klavírů i průběžná oprava nástrojů. 
Všechny obory jsou průběžně doplňovány odbornou literaturou, CD, DVD 
 a počítačovou technikou. 

 
Učebny v budově na Tyršově náměstí, kde jsou umístěny nehudební obory, jsou jako celá 
budova ve velmi špatném stavu. Špatná okna i celá další izolace, staré plynové topení i padající 
omítka jsou ve stavu čekajícím na generální opravu.  
Výtvarný obor zde má svoje učebny, samostatnou místnost pro pec  
a sklad. Literárně-dramatický obor má své učebny, sklad, kostymérnu, sborovnu a divadelní sál 
dle možností této budovy. Taneční obor má spíše malý sál, který ne zcela odpovídá výuce 
v 21.století. V budově je čekárna pro rodiče a žáky, která se stejně jako v budově na Mariánském 
náměstí díky Mimořádným opatřením a nařízením KHS proměnila na izolační místnost. K 
dispozici je i úschovna na kola. V přízemí má kancelář personalistka, v prvním patře ekonomka, 
hospodářka a propagační referentka. Statutární zástupkyně, zástupkyně pro nehudební obory má 
svoji kancelář ve výtvarné třídě. Bohužel zde chybí zázemí pro pedagogy - sborovna a 
odpovídající kuchyňka. 
 
V letošním školním roce jsme pořídili nové notebooky a vyměnili za již nevyhovující. Díky 
finančním rezervám jsme mohli pořídit i některé nové hudební nástroje, školní pomůcky, noty, 
CD 
a knihy do školní knihovny. 
 
Spolupráce s ostatními organizacemi 
 

Spolupráce s níže uvedenými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spočívá především 
v přípravě a realizaci kulturních programů a výstav výtvarných prací. Konkrétní informace lze 
najít v přehledu akcí 2021/2022 či kompletním kalendáři školy v programu Klasifikace.  

 
• Klub kultury Uherské Hradiště 

• Město Uherské Hradiště a obce v okolí Uherského Hradiště 
• Knihovna BBB Uherské Hradiště, Městská knihovna Staré Město, Městská knihovna 

Kunovice  
• Kino Hvězda Uherské Hradiště 
• Slovácké divadlo UH 
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• MIC Uherské Hradiště 
• TIC Staré Město  
• Základní umělecké školy v regionu 
• MŠ, ZŠ a SŠ v regionu 
• Hudební spolek Umíme Hrát  
• Dětský domov UH 
• TJ Sokol Uh. Hradiště  
• Farní úřad Uh. Hradiště, kostely v okolních obcích, velehradská bazilika, františkánský 

klášter  
• Konzervatoř Brno  
• Konzervatoř Kroměříž 
• Český rozhlas Zlín  
• Slovácký komorní orchestr  
• Muzeum tupeské keramiky 
• Společensko-kulturní centrum St. Město 
• Československé kulturní centrum Buchlovice  
• Sokolovna Polešovice 
• Nadace Magdaleny Kožené  
• Spolek Několikaspřeží  
• Kafe uprostřed, pekařství Svoboda Březík, Jiné Café, Air bank, potraviny Hradišťanka  

Škola také vyhledává možnosti sponzorské spolupráce a navazuje tak kontakty především s: 
 

• Mapuh 
• Music city 
• Clarina  

 
Spolupráce se SRPŠ  
 

 Škola spolupracuje s rodiči na několika úrovních. Jako s jednotlivci – rodiči, kteří mohou 
vstupovat do vyučovacích hodin a sledovat výuku svých dětí. Zde se jedná o kontakt pro učitele 
žádoucí a ze strany rodičů ne vždy využívaný. Dále jako se skupinou rodičů, kteří tvoří 
podstatnou část Sdružení rodičů a přátel školy. Jde o velmi dobrou spolupráci při pořádání 
koncertů, dárků pro absolventy, financování zájezdů a vstupenek na nejrůznější akce a aktivity a 
podporu vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 vzniklo nové vedení SRPŠ.  
Jeho aktivity se rozrostly o finanční podporu při zvelebování prostor školy a dětských aktiv 
v letních - prázdninových měsících, které pro žáky pořádají pedagogové školy. 
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Účast na soutěžích ZUŠ pořádané MŠMT ve školním roce 2021/2022 - hudební obor 

Sólový zpěv 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m.. 

 
3.m.. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kolo 

13 9 1 2 1 - 

 
Krajské kolo 

8 1 3 4 - - 

 
Celostátní kolo 

1 
 

- - - 1 - 

 
Hra na dřevěné dechové nástroje 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kolo 

13 7 - 6 - - 

 
Krajské kolo 

7 - 3 2 2 - 

 
Celostátní kolo 

- - - - - - 

 
Hra na žesťové nástroje 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kolo 

11 10 - - - 1 

 
Krajské kolo 

8 - 3 4 1 - 

 
Celostátní kolo 

- - - - - - 

 
Hra na lidové nástroje - cimbál 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kol 

      

 
Krajské kolo 

2 1 1 - - - 

 
Celostátní kolo 

1 - - 1 - - 
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Hra na lidové nástroje - cimbálové muziky 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kol 

      

 
Krajské kolo 

2 1 - - - diskv. 

 
Celostátní kolo 

1 - 1 - - - 

 
Hra smyčcových souborů a orchestrů 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kol 

- - - - - - 

 
Krajské kolo 

1 1 - - - - 

 
Celostátní kolo 

1 - 1 - - - 

 
Taneční obor 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
1.m.s p. 

 
1.m. 

 
2.m. 

 
3.m. 

 
Čestné 
uznání 

 
Okresní kol 

  9 4 0  

 
Krajské kolo 

 1 2 3 1  

 
Celostátní kolo 

 - 1 - - - 
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Soutěže ZUŠ pořádané jiným organizátorem ve školním roce 2021/2022 - LDO 
 
  

Počet 
soutěžících 

 
Místa se neudělují 

 
Čestné uznání 

 
Okresní kol 

 
26 

2 diplomy bez postupu 
8 diplomů s postupem 

6x čestné uznání 

 
Krajské kolo 

 
8 
 

2 diplomy bez postupu 
4 postupy do celostátního kola 

- 

 
Celostátní kolo 

 
4 

Místa se neudělují 
1 Cena poroty Wolkrova Prostějova 

 
 
 
 

 
 

 
Taneční obor  
 
„Na špičkách – Brno 2022“ – 25 dětí, 5 skupin.choreografií, 7 sólových choreografií 
„Grand Prix Dance – Olomouc 2022“ 
NIPOS Artama – Kutná Hora – 1.místo v celostátní přehlídce TO ZUŠ 
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Výtvarný obor 
 
Čimtačára  
Bouzková 5 žáků, 
Magdálková 14 žáků,  
Doskočilová – 1 žák diplom za účast  
Kouzlo Indie – (záštita MŠMT) 
Magdálková – 1žák,  
Exlibris 2022 knihovny BBB UH 
Doskočilová – 7 žáků,  
Seidlová – žáků 12 žáků, 2x – 1.místo, 2x – 2.místo 
Cesta dvou bratří – Velehrad – Maňásková – 14 žáků 
Malujeme s Úprkou – UH – Maňásková 
Divočák aneb prase v pralese – Maňásková 
Evropa, ve které chci žít – Evropa 2050 školní kolo - V. Maňásková, M. Šimčík, Z. Dubová 
Evropa, ve které chci žít – Evropa 2050krajské kolo - Z. Dubová 
62. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - umístění dvou žáků (Matěj Bartoš a Richard 
Folko) do dětské odborné filmové poroty (festivalová produkce zajistila celý týdenní pobyt, žáci 
měli za úkol hodnotit filmy, byli vybráni pedagogem FT po domluvě s uměleckou ředitelkou 
festivalu M.Pášmovou jako reprezentanti/zástupci filmové tvorby pro děti).         

   
 
Aktivity podle oborů 
 
Taneční obor 
5.10.2021  Tanec Valmez – taneční workshop 
7.11.2021  Spartacus – balet v kině Hvězda 
19.11.2021   Divadelní představení Broučci 
20.12.2021  Cestou do Betléma 
21.5.2022  Grand Prix Dance 
30.5. – 8.6.2022 Tanec, Tanec – závěrečné vystoupení TO 
 
Výtvarný obor - výstavy 
 
1.9. – 30.6.2022            Knihovna BBB 
1.8. – 30.9.2021            Muzeum v Podhradí v Buchlovicích 
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15.4.2022                      Budky v parku 
                                      Výběr z tvorby – Tyršova galerie – G.Milevská 
5.5.2022 Výstava absolventů – Knihovna Kunovice 
8.5.2022                        Svátek matek - ZŠ Tupesy - (ukázka z tvorby žáků VO pobočky Tupesy) 
14.5.2022                      Archeoskanzen Modrá (ukázka z tvorby žáků VO pobočky Tupesy) 
19.5. – 10.7. 2022         Výstava v podloubí SM  
25.5. – 10.7. 2022         Zahrada Paula Klee – Slovácké muzeum 
22.6.2022 Absolventi 2022 – kino Hvězda 
 Z tvorby žáků SM - Sokolovna 
 Z tvorby a absolventi SM - Knihovna SM 
     Výstava prací žáků Kunovice – knihovna Kunovice  

 
 

       
 
 
 

     
 
 
 
 
Literárně-dramatický obor 
 
PŘEDSTAVENÍ LDO 
společné akce PŘÍBĚHY NA DOBROU NOC 23. – 27. 5. ZUŠ OPEN    

KABARET KAINAR 8. 6. (2x)  
Hana Nemravová 14 M2  6. 5.  

6. 6.   
NĚCO DIVNÉHO SE MI 
ZDÁLO 

26. 5.  
27. 5.  

CO SE DĚJE NA PŘEDMĚSTÍ 13. 6.  
14. 6.  

ROMEO, JULIE A ROSALINA 30. 6. bývalí žáci 
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SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 1. 7. bývalí žáci 
Stanislav Nemrava MARGOT  19. 6.  
Olga Strašáková ROMANCE 

ŠTĚDROVEČERNÍ 
22. 12. pobočka Boršice       

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ 
      

4. 5. (3x) pobočka Boršice 
8. 5.   pobočka Boršice 

TALENTÝNY 23. 5. pobočka Kunovice 
ČAROVNÉ KOŘENÍ 20. 5. pobočka Kunovice 

 
DIVADELNÍ SLUNOVRAT 21. 6. pobočka Kunovice 

Radmila Mrázová STRACHY  1. 6. UH 
CO SE DĚJE V ZAHRADĚ  14. 6. pobočka SM 
APRÍLOVÁ PŘEHÁŇKA  15. 6. pobočka SM 
VZPOURA  22. 6. pohybové divadlo 
4 ŽENY, 1 MUŽ  22. 6. UH 

Eliška Martincová DIVADELNÍ KVÍZ 27. 5.  ZUŠ OPEN 
KOČKY 7. 7.   

 
 

     
 
 
 
Hudební obor měl ve školním roce 2021/2022  179 koncertů, besídek a oborových projektů. 
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Závěr 
 
 

ZUŠ Uherské Hradiště se nacházela ve školním roce 2021 / 2022 ve velmi dobré kondici. Jak po 
stránce personální, tak ekonomické. Doba covidu nepoznamenala výkon školy ani v počtu žáků, 
kdy výkyv směrem dolů byl velmi mírný. Na celkovou situaci měl také velký vliv projekt 
Šablony, na kterém se škola podílela v maximální možné míře několik posledních let. Tento 
projekt přinesl do školy tolik potřebný rozhled, spolupráci ať už přímo ve škole nebo i s kolegy 
z jiných škol. V majetkové části se podařily nákupy většího charakteru, např. koncertní křídlo i 
další klavíry, smyčcové nástroje a mnoho dalšího vybavení. 
 
Velkým úkolem do budoucna bude smysluplné využití budovy na Tyršově náměstí. Tato budova 
je kapacitně naplněna na maximální možnou míru nehudebními obory, ale je ve velmi špatném 
technickém stavu. Bude záležet na spolupráci všech dotčených stran, aby ZUŠ Uherské Hradiště 
měla důstojné prostory pro svou mimořádnou činnost. 
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