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Úvod 
 

Základní umělecká škola Uherské Hradiště 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. Je školou 
čtyřoborovou, je místem setkávání dětí a mladých lidí s uměním, které jim zprostředkovávají 
jejich učitelé, nezřídka také aktivní umělci. Ve školním roce 2019/2020 vyučovalo 75 učitelů 
1900 žáků. Nejvíc v Uherském Hradišti, méně v Kunovicích, Starém Městě, Boršicích, 
Buchlovicích, Polešovicích, Osvětimanech, Velehradu a Tupesích. Uměleckým vzděláváním 
ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém – se snaží škola 
vychovávat z dětí kulturní osobnosti, některé připravuje na střední a vysoké školy. Vzděláváme 
a vychováváme naše žáky individuálně nebo v kolektivech ke schopnosti vlastního uměleckého 
projevu, k uvědomění si určitých estetických hodnot, k vědomí, že tyto hodnoty jsou výsledkem 
jejich cílevědomé práce. V souborech a kolektivních předmětech se naši žáci neobejdou bez 
tvořivé spolupráce a zodpovědnosti za společné dílo, pro jejich osobnostní růst se snažíme být 
rodičům zodpovědnými partnery. Těmito partnery jsou nejenom rodičům, ale především dětem 
a mladým lidem v přípravné výchově a prvním a druhém stupni vzdělávání jejich učitelé – 
kvalitní pedagogický sbor. 
 
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 tří 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 

CHARAKTERISTIKA 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 zahájena v září roku 
2018. Slavnostní otevření zrekonstruované budovy proběhlo dle předpokladů 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.  

 

Současnost 
 

V roce 2019 škola oslavila 80. výročí svého založení, oslavy probíhaly v podzimních 
měsících školního roku 2019/20, byly využity jak krásné nové prostory zrekonstruované 
budovy, tak veřejné prostory města Uherské Hradiště (Slovácké divadlo, Klub kultury, Reduta). 
K oslavám se přidaly i všechny pobočky a každá uspořádala kulturní program v obci, kde 
působí. 
Oslavy byly zahájeny spuštěním projektu Hudební lavičky v centru města Uherské Hradiště, 
následovaly výstavy výtvarného oboru, Absolvent selfie, poetické večírky a několik 
divadelních představení literárně-dramatického oboru, taneční večer tanečního oboru a spousta 
koncertů a besídek hudebního oboru. Historii školy byla věnována samostatná výstava 
v prostorách jezuitské koleje. 
Špičkou oslav byl slavnostní koncert v Klubu kultury. V celovečerním programu, který natáčel 
Český rozhlas, předvedlo své umění na šedesát členů Slovácké filharmonie, složené ze 
současných a bývalých žáků ZUŠ, a stejný počet hudebníků z cimbálových muzik ZUŠky 
napříč její dlouholetou historií. Do programu se zapojily všechny obory. Všechny akce školy 
zaměřené k tomuto výročí byly velmi důstojné, veřejností hojně navštěvované a byly odrazem 
významného postavení, které škola ve městě i okolí zaujímá. 
 

 



 
Důležitým momentem v životě ZUŠ bylo zapojení do projektu Evropské unie Šablony II.  
Projekt je zaměřen na osobně profesní rozvoj pedagogů školy, využití ICT ve výuce, podporu 
projektové výuky a rozvoj spolupráce mezi ZUŠ a také žáky, rodiči a veřejností. Realizace 
projektu začala 1. 8. 2019 a bude ukončena 31. 7. 2021. 
 
Ve dnech 25.–28. 2. 2020 byla škola podrobena pravidelné kontrole Českou školní inspekcí. 
Celkové hodnocení práce školy bylo velmi pozitivní (viz Inspekční zpráva – web školy).  
 
Již od začátku školního roku se žáci připravovali na nejrůznější soutěže, jak vyhlašované 
MŠMT (hra na klavír, housle, kytaru, dechových orchestrů a LDO), tak ostatními subjekty.  
Vzhledem k celostátní  mimořádné situaci s vyhlášením distanční výuky v souvislosti 
s pandemií koronaviru proběhla pouze některá školní a okresní kola, většina okresních a 
všechna krajská a celostátní kola se již neuskutečnily a termín konání byl odložen na neurčito 
(později zrušeno).  
 
Od 11. 3. 2020 byla Základní umělecká škola v Uh. Hradišti díky celostátnímu nařízení 
v souvislosti s nemocí Covid-19 uzavřena. Vyučování v době koronavirového zrušení výuky 
probíhalo následovně: první dva dny vyhlásil ředitel školy ředitelské volno a pak dle nařízení 
vlády a následně zřizovatele – Zlínského kraje – byla výuka ve škole přerušena na neurčito.   
Prázdniny ovšem děti ani učitelé neměli. Učitelé se pustili do distančního vzdělávání  
a vyučovali děti na dálku.  
V hudebním oboru probíhala distanční výuka žáků přes chat a videohovory (Skype, WhatsApp, 
Messenger, FaceTime, Viber), emailem a také telefonním hovorem. Některé úkoly, zejména v 
hudebních naukách, měly děti zadané na webu školy www.zusuh.cz.  
Žáci i rodiče reagovali na distanční výuku ve hře na nástroje vesměs velmi kladně, děti se 
připravovaly na každou lekci. Navíc si mohly své skladby natočit a zúčastnit se online koncertů, 
které škola pořádala na kanálu Youtube. Zde je nutné vyzdvihnout náročnou práci pedagogů, 
kteří se novému způsobu výuky s využitím moderních komunikačních technologií rychle 
přizpůsobili a výuka mohla nadále probíhat. Jejich zkušenosti však vypovídají, že při výuce hry 
na hudební nástroj je fyzická přítomnost žáka a vyučujícího společně ve třídě těžko nahraditelná 
a tato výuka není dlouhodobě vhodná. 
Ve výtvarném oboru učitelé pro žáky připravili zajímavé projekty. Učitel zadal téma, techniku 
zpracování, formát (s přihlédnutím k možnostem běžné domácnosti) a poslal žákovi vizuální 
předlohu. Žák nafotil své dílo mobilním telefonem/digitálním fotoaparátem nebo ho naskenoval 
a výsledný soubor zaslal s komentářem učiteli, případně si ho uložil do složky a konzultace s 
učitelem proběhly až po návratu do školy ve výuce. Žáci z výtvarného oboru – Fotografie a 
nová média měli vytvořit dokumentární projekt, který bude introspektivně zaměřen na jejich 
prožívání aktuální situace tak, jak ji doma skutečně žijí. Fotky si navzájem sdíleli a hodnotili. 
Soubory fotek byly postupně zveřejňovány na Facebooku školy. A po návratu do školy se 
připravila výstava v prostorách Tyršovy galerie. 
Taneční obor zvolil výuku přes sociální sítě, a to formou video tréninků spojených s úkoly podle 
věkových skupin dětí. Děti se i nadále věnovaly tanci, což dokládala spousta fotek  
a videí, které rodiče a žáci pedagožkám posílali ze svého domácího prostředí a které škola 
rovněž zveřejňovala na Facebooku.  
Učitelé literárně-dramatického oboru pak nabídli svým žákům možnost přihlásit se do čtyř 
projektů: Hlasové rozcvičky, Pantomima, Tvorba autorské audioknihy a Individuální 
konzultace. Do těchto projektů se zapojili téměř všichni žáci. 
Škola zahájila sérii koncertů s poetickým názvem Zuška do ouška aneb Zuška v papučích stále 
na očích, které se vysílaly online přes kanál Youtube a televizi TVS každý čtvrtek.  



Individuální výuka byla obnovena v hudebním oboru již od 11. 5. 2020 za přísných 
hygienických podmínek a doporučení vlády a MŠMT. Od 18. 5. 2020 se spustila výuka formou 
konzultací absolventů ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru. Nakonec od 25. 5. 2020 
začala výuka ve skupinách podle nových rozvrhů, a to jak ve výtvarném a literárně-
dramatickém, tak v tanečním oboru a také hudební nauka. Veškerá výuka byla dobrovolná  
a i nadále pro žáky, kteří se výuky nemohli z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, po dohodě s rodiči 
pokračovala výuka distanční. V červnu již probíhaly absolventské koncerty, výstavy a divadelní 
představení. 
 

        
  
  
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.  

 
Počty pedagogických pracovníků v jednotlivých oborech ve školním roce 2019/2020: 
 

 
 

NEHUDEBNÍ OBORY POČET STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ 
Taneční obor 4 Taneční výchova 

Výtvarný obor 
 

9 
 

Výtvarné vyjadřování, multimédia, fotografie a 
nová média 

Literárně-dramatický obor 4 Divadelní tvorba a interpretace 

Celkem 17  

 
  

HUDEBNÍ OBOR POČET STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ 

Klavírní oddělení 17 Hra na: klavír, elektronické klávesové nástroje, 
varhany, akordeon 

Pěvecké oddělení 4 Sólový zpěv 

Smyčcové oddělení 13 Hra na: housle, violoncello, kontrabas, cimbál 
(přiřazen do oddělení smyčců) 

Dechové oddělení 10 Hra na: zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, 
saxofon, trubku, baskřídlovku, žesťové nástroje, bicí 
nástroje 

Kytarové oddělení 8 Hra na: akustickou kytaru, elektrickou kytaru 

HN, PHV 8 Hudební nauka, přípravná hudební výchova 

Celkem 60 Někteří pedagogové učí více nástrojů 

 
Pedagogičtí pracovníci 

k 30. 9. 2019 

Školní rok 2019/2020  
počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 68 59,36 

Externí pracovníci 5 1,32 



    

 
 

Počty nepedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020: 
 

Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání, obor 
THP – účetní, ekonomka 1,0 VŠ – Ing 
THP – personalistka 0,88 SŠ – maturita 
THP – hospodářka 1,0 SŠ – Maturita 
Propagační pracovnice 1,0 VŠ – Bc. 
Školník 1,0 SŠ – maturita 
Topič Dohoda  

úvazek se neuvádí 
 

Uklízečka 0,5 ZŠ 
Uklízečka 1,0 SOU – výuční list 
Uklízečka 1,0 SOŠ – výuční list 
Uklízečka 0,88 SOU – výuční list 
Uklízečka 1,0 SOU – výuční list 
Uklízečka 0,5 SOU – výuční list 
Koordinátor spolupráce ZUŠ 0,4 VŠ – Ing. 

 
 

 
Nepedagogičtí pracovníci 

k 30. 9. 2019 

Ve školním roce 2019/2020 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 12  10,16  

Externí pracovníci 2 0,47 



 
Místa vzdělávání: 
 

 ZUŠ Uherské Hradiště, Mariánské nám.125 
Vyučuje: hudební a taneční obor – 527 žáků 
 

 
 

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

jiri.pospichal@zusuh.cz 
o zástupce ředitele: Pavel Štulír, mobil: 736 473 997, e-mail: pavel.stulir@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 
Vyučuje: výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor – 528 žáků 
 

 
 
Uherské Hradiště, Tyršovo nám. 363, 686 01, tel.: 572 551 489 
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: Jana Trubačíková 
o vedoucí literárně-dramatického oboru: Hana Nemravová 
o kancelář školy: tel.: 572 551 489, 

Irena Hartlová – hospodářka, evidence žáků, školného a půjčovného,  
e-mail: irena.hartlova@zusuh.cz 
Bc. Marika Blažková – propagace, produkční,  
mobil: 731 668 041, e-mail: marika.blazkova@zusuh.cz 
Monika Adamíková – mzdová účetní, personalistka, hospodářka,  
e-mail: monika.adamikova@zusuh.cz 

o ekonomický úsek: 
Ing. Marta Vrágová – vedoucí ekonomického úseku, účetní 
mobil: 733 502 499, e-mail: marta.vragova@zusuh.cz 
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Další místa poskytování vzdělávání: obory a počty žáků na jednotlivých pobočkách: 
 

  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Staré Město 
Vyučuje: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor – 306 žáků 
 

 

Staré Město, Rastislavova 2214, 686 03, tel.: 572 541 240  
o vedoucí: Radim Snopek, mobil: 734 422 729 
o e-mail: radim.snopek@zusuh.cz  

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Kunovice  

Vyučuje: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor – 201 žáků 
 

 

Kunovice, Mládežnická 1321, 686 04, tel.: 572 548 196 
o vedoucí: Mgr. Olga Strašáková  
o e-mail: olga.strasakova@zusuh.cz  

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Buchlovice 

Vyučuje: hudební a taneční obor – 37 žáků 
 

 

Buchlovice, Brněnská 16, 687 08  
o vedoucí: MgA. Josef Krystoň, mobil: 608 404 359  
o e-mail: josef.kryston@zusuh.cz  
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  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Polešovice 
Vyučuje: hudební obor – 23 žáků 

             

Polešovice 600, 687 37  
o vedoucí: Pavel Berka, dipl.um., mobil: 608 777 237 
o e-mail: pavel.berka@zusuh.cz  

 
  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Boršice  

Vyučuje: hudební obor – 39 žáků 

                          

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: hudební obor – 26 žáků 
 

 
 
Osvětimany 282, 687 42  

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

  ZUŠ Uherské Hradiště, pobočka Tupesy  
Vyučuje: hudební obor – 15 žáků 
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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: hudební obor – 21 žáků 
 

 
 
Velehrad, Nádvoří 1, 687 06  

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

Úplata za vzdělávání: 

V souladu s § 8 vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 stanovil ředitel školy pro školní rok 2019/2020 
následující výši úplaty za vzdělávání ve školách zřizovaných krajem. 

Úplata za vzdělávání na základě předpisu zaslaného na e-mail, který u žáka evidujeme, se hradí 
pololetně a je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období (tj. do 15. 9. 2019 a 15. 2. 2020). 
Bližší informace budou uvedeny v předpisu úplaty zaslaném elektronickou poštou. 

Obor Měsíc (Kč) Pololetí (Kč) 

Hudební – individuální výuka 350 1750 

Hudební – skupinová výuka 280 1400 

Hudební – přípravné studium 200 1000 

Výtvarný 300 1500 

Taneční – základní studium 280 1400 

Taneční – přípravné studium 200 1000 

mailto:jakub.spalek@zusuh.cz
mailto:jakub.macek@zusuh.cz


Literárně-dramatický – základní 
+ přípravné studium II. stupně 

280 1400 

Literárně-dramatický – 
 přípravné studium 

200 1000 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: 

Vzdělávací akce nehudebních oborů Počet 
účastníků 

Obor 

MenArt – Praha 1 VO 
Šperkování – Uherský Brod 2 VO 
Adobe Photoshop – Uherské Hradiště 6 VO 
Tvůrčí dílna – Praha 1 LDO 
55. Mezinárodní festival poezie Valašské Meziříčí 1 LDO 
Interpretace literárního textu – práce s recitátorem – Uherské 
Hradiště 

4 LDO 

Celostátní setkání pedagogických pracovníků TO ZUŠ – Polička 2 TO 
Seminář TO – Valašské Meziříčí 1 TO 
Školení BOZP, PO 17 TO, LDO, VO 

Loutkářská Chrudim (Plzeň, Brno, Chrudim)  2 LDO 
   

Vzdělávací akce THP:   
Spisová služba – Zlín 1  
Metodika práce s komunikačními technologiemi – Kunovice 1  
Transfery u příspěvkových organizací – Zlín 1  
Spisová služba Geovap – Zlín 2  
Povinný podíl OZP – Uherské Hradiště 1  
Zavedení neschopenky – Uherské Hradiště 1  
Školení BOZP, PO 10  
   

Vzdělávací akce vedení:   
Novela zákona o pedagogických pracovnících – Brno 2 VO, HO 
21. Valná hromada Asociace ZUŠ ČR – Liberec 1 HO 
6. Kolokvium pro ředitele a zástupce – Strážnice 1 VO 
Workshop pro ředitele – Velké Karlovice 1 HO 
Setkání ředitelů škol PO ZK s R. Špicarem – Kroměříž 1 HO 
   

Vzdělávací akce hudebního oboru:   
Využití metod ve výuce akordeonů – Kroměříž 2  
Žesťové soboty – Brno 1  
Olomoucká škola hry na zobcovou flétnu – Olomouc 2  
Soboty bicích nástrojů – Brno 1  
Cesty k efektivní výuce v ZUŠ – hra na EKN 5  
Pěvecký seminář – ZUŠ UH 3  
Skolení v programu Klasifikace – ZUŠ UH Pedag. sbor  
Školení BOZ a PO – ZUŠ UH Pedag. sbor  
Klavírní soboty – Brno 1  



Žáci 
 
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 2019/2020 
(dle Výkazu S 24-01 o základní umělecké škole – stav k 30. 9. 2019): 
 
Celkem žáků: 1881 

Z toho dívek 1392 

 

Obory vyučované ve školním roce 2019/2020 – stav k 30. 9. 2019: 

ZUŠ UH Hudební 
obor 

Výtvarný  
obor 

Taneční  
obor 

Literárně-
dramatický obor 

Počet žáků 934 470 340 137 

 

Další místa poskytování vzdělávání ve školním roce 2019/2020 – stav k 30. 9. 2019: 

 
Celkem HO VO TO LDO Počet pedagogů 

Uh. Hradiště 528 534 0 28 0 46 
UH Tyrš 528 0 327 136 76 13 
Kunovice 202 103 76 23 49 11 
Staré Město 304 122 67 143 12 14 
Buchlovice 37 33 0 10 0  8 
Polešovice 22 22 0 0 0 2 
Boršice 41 39 0 0 0  6 
Osvětimany 26 27 0 0 0 3 
Tupesy 15 15 0 0 0 3 
Velehrad 21 21 0 0 0 4 
 
Seznam s počty nových žáků u jednotlivých oborů ve školním roce 2019/2020 
 
127  žáků ukončilo studium ve VO ve školním roce 2018/2019  
104  nových žáků ve VO ve školním roce 2019/2020 
46  žáků ukončilo studium v LDO ve školním roce 2018/2019  
37  nových žáků v LDO ve školním roce 2019/2020 
 
74  žáků ukončilo studium v TO ve školním roce 2018/2019  
86  nových žáků v TO ve školním roce 2019/2020 
 
 211     žáků ukončilo studium v HO ve školním roce 2018/2019 
 195     nových žáků v HO ve školním roce 2019/2020 
 
Celkem studium ukončilo 458 žáků (z toho 264 absolventů) a bylo přijato 422 žáků 



Vyučované nástroje a počet vyučovaných žáků: 
 

Akordeon    14  Klarinet 24  Sólový zpěv  39 
Baskřídlovka    10  Klavír           212  Sól. zpěv – skup.   8 
Baskytara      1  Kontrabas   5  Trombon    3 
Bicí     14  Kytara           107  Trubka   22 
Cimbál     13  Kytar. skup.    10  Varhany  14 
EKN     88  Lesní roh   1  Viola     2 
EKN – skup.    17  PHV  31  Violoncello    6 
El. kytara      9  Příčná flétna 26  Zobc. flétna – skup. 31 
Housle    145  Saxofon 13  Zobcová flétna 72 

 

     
 

Soubory a komorní hra ve školním roce 2019/2020 

Dechové oddělení: 
Flétnový soubor, vyuč. Martin Baláž, pobočka Staré Město 
Flétnový soubor, vyuč. Lenka Malíková 
Trumpetové trio, vyuč. Martin Horký, pobočka Kunovice 
Žesťové kvarteto, vyuč. Martin Baláž, pobočka Staré Město 
Dechový orchestr mladších a starších žáků, vyuč. Antonín Koníček 
 
Smyčcové oddělení: 
Smyčcový soubor přípravný, vyuč. Marek Ovčáčík 
Smyčcový soubor starších žáků, vyuč. Marek Ovčáčík 
Komorní hra, vyuč. Marek Ovčáčík 
Cimbálová muzika Husličky, vyuč. Pavel Štulír 
Cimbálová muzika Pavla Štulíra, vyuč. Pavel Štulír 
Cimbálová muzika, vyuč. Radim Snopek, pobočka Staré Město 
Cimbálová muzika, vyuč. Josef Krystoň, pobočka Buchlovice 
 
Kytarové oddělení: 
Kytarový soubor, vyuč. Eva Holečková 
Kytarový soubor, vyuč. Lukáš Schröder, pobočka Kunovice 
 
Klavírní oddělení: 
Hra s klávesovými nástroji, skupina č. 1–4, vyuč. Jan Gajdošík 
Hra s klávesovými nástroji, vyuč. Jana Grabcová 
Hra s klávesovými nástroji, vyuč. Magdalena Koišová 
 
Akordeonové oddělení: 
Komorní hra, vyuč. Marcela Pávková, pobočka Boršice 
Hra s klávesovými nástroji, vyuč. Jitka Slivečková 



Pěvecké oddělení: 
Sborový zpěv, vyuč. Ivana Zámečníková 
Sborový zpěv přípravný, vyuč. Magdalena Uhrová 
 
mezioborová spolupráce LDO a HO – smyčcové oddělení – komorní soubor 
mezioborová spolupráce LDO a HO – rocková kapela 
 

         
 

Absolventi 2019/2020 
    
  I. stupeň II. stupeň Celkem 
Výtvarný obor 46 8 54 
Literárně-dramatický 
obor 8 2 10 
Taneční obor 12 12 24 
Hudební obor 68 14 82 

 

Nehudební obory 67 22 89 
Hudební obor 68 14 82 
ZUŠ celkem 135 36 170 

 

      

Žáci přijatí na střední a vyšší 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 

8 8 2 2 2 2 3 3 0 0 



 
Konzervatoř Brno – Arnau Petřivalský – housle (ze třídy J. Pospíchala)   přijat 

      – Tomáš Křivák – viola (ze třídy P. Štulíra)   přijat 
SUPŠ Brno – Ivana Křemečková (ze třídy Hany Klinkovské)   přijata 
SUPŠ Brno – textilní – Agnes Weidenthalerová (ze třídy Jany Bouzkové) přijata 
SUPŠ Uherské Hradiště – Sára Hložková (ze třídy Martina Šimčíka)  přijata 

– Natálie Otrubová (ze třídy Gabriely Milevské)  přijata 
– Tereza Matušincová (ze třídy Martina Šimčíka) přijata 
– Viktorie Valentová (ze třídy Gabriely Milevské) přijata 
– Sára Hložková (ze třídy Petry Seidlové)   přijata 
– Julie Řeřuchová (ze třídy Martina Šimčíka)  přijata 

SŠ pedagogická Bojkovice – Anna Uhrová (ze třídy Martina Šimčíka)  přijata 
SŠ Strážnice – Aneta Lstibůrková (ze třídy Petry Seidlové)   přijata 
SŠ COPT UB – Matěj Pavlíček (ze třídy Radmily Doskočilové)   přijat 
Fakulta architektury Brno – Eliška Šimonová (ze třídy Hany Klinkovské)  přijata 

    – Natálie Motyčková (ze třídy Petra Seidlové)  přijata  
 

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, čekárnou pro rodiče a žáky. Koncertní sál slouží jako sál pro besídky 
a komorní koncerty a zároveň jako zkušebna některých souborů, je zde klavír, správná akustika, 
80 míst k sezení a veškerá zvuková aparatura, dataprojektor zabudovaný  
ve stropě sálu. Druhý sál slouží jak hudebnímu, tak tanečnímu oboru. Je vybaven baletizolem, 
mobilními baletními tyčemi, ale zkouší zde i orchestry. Židle a stojany jsou uloženy  
na chodbách v úložných skříních a místnostech k tomu určených. 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 rovněž dobře 
materiálně zabezpečeny. 
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 ovšem malý sál, který ne zcela odpovídá představám vyučujících baletek. 
Mají rovněž svoji sborovnu, děti šatnu a kostymérnu.  
V budově je čekárna pro rodiče a žáky a k dispozici je 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. 
 
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 2019/2020. 

• Město Uherské Hradiště a obce v okolí UH  
• Klub kultury Uherské Hradiště 
• Knihovna BBB Uherské Hradiště, knihovny Staré Město, Kunovice  



• Kino Hvězda Uherské Hradiště 
• Charita UH 
• Slovácké divadlo UH 
• Městské divadlo Zlín 
• Slovácké muzeum UH 
• MIC Uherské Hradiště 
• Střední umělecko-průmyslová škola UH 
• TIC Velehrad 
• TIC Staré Město  
• základní umělecké školy v regionu 
• MŠ, ZŠ a SŠ v regionu 
• partnerská slovenská ZUŠ Bánovce nad Bebravou 
• Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! 
• Hudební spolek Umíme hrát  
• Nadace Synot  
• Domov pro seniory UH 
• Dětský domov UH 
• Nemocnice UH   
• Domov pro seniory Buchlovice 
• Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice 
• Domov pokojného stáří Boršice  
• Mezinárodní festival pro děti a mládež ve Zlíně  
• TJ Sokol Uh. Hradiště  
• Farní úřad Uh. Hradiště, kostely v okolních obcích, velehradská bazilika, 

františkánský klášter  
• Konzervatoř Brno  
• Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
• Český rozhlas Zlín  
• Televize TVS  
• Cafe 21 
• Slovácký komorní orchestr  
• Hradišťánek, Dolinečka, FS Děcka z Buchlovic  
• Muzeum tupeské keramiky 
• Společensko-kulturní centrum St. Město 
• Československé kulturní centrum Buchlovice  
• Živá voda Modrá  
• Optikcentrum UH  
• Sokolovna Polešovice 
• Středisko rané péče EDUCO Zlín  
• Nadace Magdaleny Kožené  

 



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. Zatím se ale nepodařilo angažovat do těchto činností většinu 
rodičů. S nově vzniklým vedením SRPŠ ve školním roce 2018/2019 věříme, že se nám to 
podaří. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 

Literárně-dramatický obor naší školy pokračoval i ve školním roce 2019/20 v 
intenzivní spolupráci se slovenskou ZUŠ Dezidora Kardoša Bánovce nad Bebravou. Své 
slovenské kolegy pozval na oslavu 80. výročí školy na týden divadelních akcí s názvem 
Divadelní košt. Ve středu 23. 10. vystoupil na Malé scéně Slováckého divadla bánovský 
soubor WHITE s představením podle knihy Patrika Nesse o tématu strachu s názvem Sedem 
minút po polnoci, v pátek 25. 10. se představilo Divadlo mladých KALORIK s inscenací o 
vnímání manipulace KROTENIE KLAUNOV. Na závěr každého představení proběhla 
beseda našich žáků s učitelkou LDO ZUŠ Bánovce nad Bebravou Mgr. Zuzanou 
Varhaníkovou a jejími soubory. 
 
 
Soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve školním roce 2019/2020 
 
V tomto školním roce vzhledem k epidemii koronaviru proběhlo v hudebním oboru pouze 
okresní kolo ve hře na kytaru. 
 
Okresní kolo soutěže ve Hře na kytaru: 
 
0. kategorie 
Matěj Crkva – vyuč. Lukáš Schröder – 1. místo s postupem a ABSOLUTNÍ VÍTĚZ  
Vendula Radkovičová – vyuč. Eva Holečková – 1. místo 
I. kategorie 
Vendula Kubišová – vyuč. Eva Holečková – 2. místo 
II. kategorie 
Eliška Bělohradová – vyuč. Lukáš Schröder – 2. místo 
V. kategorie 
Tereza Čižková – vyuč. Lukáš Schröder – 1. místo s postupem 
VI. kategorie 
Anna Modlíková – vyuč. Lukáš Frýbort – 2. místo 
VII. kategorie 
Aneta Vajdíková – vyuč. Lukáš Frýbort – 1. místo 
VIII. kategorie 
Filip Šohajek – vyuč. Jana Jankůjová – 1. místo s postupem 
 
Soutěže výtvarného oboru, literárně dramatického ani tanečního neproběhly. 
 
Ostatní soutěže (jiný pořadatel než MŠMT) ve školním roce 2019/2020: 



Výtvarný obor: 
„Příroda kolem nás“ – pořadatel Správa národního parku Podyjí 
1. místo – 5. kategorie „Jestřábí stezkou“ Aneta Šléglová 
„Exlibris 2020“ – pořadatel knihovna BBB Uherské Hradiště 
1. místo Anežka Bílová 
 
Další akce ZUŠ:  
(výstavy VO, představení LDO, vystoupení TO) 
 
Výtvarný obor: 
2. 9. 2019 Hudební město – Mariánské nám. 
12. 9.2019 Absolvent selfie – výstava k výročí školy – před budovou na Mariánském nám. 
26. 9. 2019 Rozmalováno – Galerie Tyrš 
7. 10. 2019 Malby 2019 I. – Cafe 21   
6. 10. 2019  Pleteme město – instalace ve veřejném prostoru – UH 
15. 10. 2019 Momentky z historie ZUŠ – Reduta UH 
20. 11. 2019  Výstava k výročí školy – KK 
21. 10. 2019 Od hry k zájmu… od zájmu k zaujetí 1. – Slovácké divadlo UH 
  Absolvent selfie – instalace ve veřejném prostoru – Reduta UH 
27. 11. 2019  Od hry k zájmu… od zájmu k zaujetí 2. – Reduta 
29. 11. 2019  Videomapping – projekce obrázků dětí na farní kostel UH  
5. 12. 2019 Malby 2019 II. – Cafe 21 
16. 12. 2019 Vánoce se blíží – Galerie Tyrš 
9. 2. 2020 Loutky – foto – Sokolovna UH 
Únor  Hudební perličky Pavla Šporcla, ČT Déčko, ve spolupráci s Jiřím Suchým  
13. 2. 2020 Od hry k zájmu… od zájmu k zaujetí 3. – TIC Velehrad 
14. 5. 2020  Ocenění návrhů turistického razítka pro MIC UH 
25. 5. 2020 Afrika – Cafe 21 
18. 6. 2020 Selenita 2020 – Galerie Tyrš 
22. 6. 2020 Absolventská výstava – Mariánské nám. 125 
25. 6. 2020  Absolventská výstava Kunovice, Staré Město 
1.–3. 7. 2020  Letní výtvarné kurzy 
29. 7. 2020  výstava MenART a ZUŠ – Beroun  
 
Literárně-dramatický obor: 
Září 2019  Ceny Bystrouška – zasedání dětské poroty  
6.–7. 9. 2019  Vernisáž výstavy Objekty a nová okna a návštěva velvyslance Španělska – 

Galerie 125  
6.–7. 10. 2019 Osmičky galaxie – Reduta, koncertní sál ZUŠ  
22. 10. 2019 Poetický večírek – sál LDO Tyrš 
23. 10. 2019 Jaro, léto, podzim, zima – sál LDO Tyrš 
24. 10. 2019 Co se vloni urodilo? – Malá scéna SD 
  Kdo s koho? – Malá scéna SD 
25. 10. 2019 Tak trochu Cyrano – Malá scéna SD 
26. 10. 2019 Divadelní taneční vínek – Orlovna 
15. 11. 2019 Panenka z porcelánu – sál LDO Tyrš 
11. 1. 2020 Jenůfka – Malá scéna SD 
20. 1.–17. 2.  Zbav se trémy! – kurz pro veřejnost  
9. 2. 2020 Krysař – sál LDO Tyrš 



9. 3. 2020  Jenůfka – sál LDO Tyrš 
20. a 21. 6.  Jenůfka – sál LDO Tyrš 
24. 6.   Tak trochu sen noci svatojánské – sál LDO Tyrš 
25. 6.  Krysař – sál LDO Tyrš 
 
Taneční obor: 
17.–19. 10. 2019 Tanec Valmez 
27. 10. 2019 Balet v kině Hvězda: Raymonda 
1. 11. 2019 Taneční večer k 80. výročí – KK 
15. 12. 2019  Balet v kině Hvězda: Louskáček 
16. 12. 2020 Benefiční besídka kurzů baletu – St. Město  
26. 1. 2020  Balet v kině Hvězda: Giselle 
23. 2. 2020  Balet v kině Hvězda: Labutí jezero 
 
Hudební obor: 
2. 9. 2019  Zahájení nového školního roku 
7. 9. 2019  Slavnosti vína – cimbálové muziky 
8. 10. 2019 Arioso quartett Wien 
11. 10. 2019 Benefiční koncert Charity 
22. 10. 2019 Kytarový koncert posluchačů Konzervatoře P. J. V. Kroměříž 
24. 10. 2019   Jiří Vodička – zájezd na Filharmonii B. Martinů Zlín  
7. 11. 2019 Setkání důchodců – Boršice 
7. 11. 2019 1. besídka žáků – sál ZUŠ 
7. 11. 2019 Koncert k 80. výročí školy – Buchlovice 
11. 11. 2019  Přehrávka Konzervatoře Brno – sál ZUŠ 
12. 11. 2019   Koncert k 80. výročí školy – Reduta  
18. 11. 2019 Koncert k 80. výročí školy – Polešovice 
18. 11. 2019  Vystoupení pro dárce krve – v kině Hvězda  
19. 11. 2019 2. besídka žáků – sál ZUŠ 
19. 11. 2019  Koncert k 80. výročí školy – Tupesy   
20. 11. 2019 Slavnostní koncert k 80. výročí školy – KK 
21. 11. 2019 Koncert k 80. výročí školy – Boršice 
24. 11. 2019 Benefiční koncert UH + Velehrad 
27. 11. 2019  Houslový seminář brněnské konzervatoře – sál ZUŠ 
29. 11. 2019  Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu – UH  
1. 12. 2019 Adventní koncert – Kunovice 
4. 12. 2019 Mikulášská besídka – Staré Město 
4. 12. 2019 Adventní zastavení – benefiční koncert – františkánský kostel UH 
8. 12. 2019  Dobročinný bazar a koncert – SD  
9. 12. 2019  Předvánoční těšení – vystoupení pro Domov pro seniory UH 
9. 12. 2019 Adventní koncert – Boršice 
10. 12. 2019 Vánoční koncert – Kunovice 
10. 12. 2019 Mikulášský rej – UH  
11. 12. 2019  Vánoční koncert – Reduta 
12. 12. 2019 Koncert k 80. výročí školy – Osvětimany 
13. 12. 2019  Rockové koledování u stromečku – Galerie SM  
14. 12. 2019  Benefiční adventní koncert Nemocnice UH – farní kostel  
16. 12. 2019  Pohádkový koncert – Tupesy  
17. 12. 2019 Muzicírování – ZŠ Ježov 
17. 12. 2019 Předvánoční vystoupení – Buchlovice 



17. 12. 2019  Předvánoční vystoupení – Kunovice 
17. 12. 2019  Vánoční koncert – Velehrad 
18. 12. 2019 Vánoční besídka – Staré Město 
18. 12. 2019 Tradiční vánoční koncert – Polešovice 
19. 12. 2019 1. výchovný koncert – SKC Staré Město 
19. 12. 2019 Muzicírování do rozhlasu s dětmi – Osvětimany 
19. 12. 2019 2. výchovný koncert – SKC Staré Město 
19. 12. 2019  Vánoční koncert – Staré Město 
20. 12. 2019 Vánoční koncert – Buchlovice 
20. 12. 2019 Vánoční muzicírování pro děti z dětského domova UH – sál ZUŠ 
29. 12. 2019  Vánoční koncert pob. Staré Město – kostel Kostelany  
3. 1. 2020 Tříkrálové notování – fara UH  
5. 1. 2019  Slané ženy – Cafe 21 
14. 1. 2020 Novoroční vystoupení – Kunovice  
13. 1. a 28. 2. Seminář s kytaristou Liborem Šmoldasem – sál ZUŠ 
16. 1. 2020  Seminář a koncert Kristiny Vaculové a Jiřího Hrubého – sál ZUŠ  
17. 1. 2020 Kytarový večer – Kunovice 
21. 1. 2020  Besídka žáků – Kunovice 
22. 1. 2020 Besídka žáků – Kunovice 
23. 1. 2020  Hudební večírek žáků Tomáše Staňka – sál ZUŠ 
23. 1. 2020  Seminář Jana Kvapila a Jana Čižmáře – sál ZUŠ 
24. 1. 2020  Klavírní seminář s prof. Peterem Toperczerem – sál ZUŠ  
25. 1. 2020  Violoncellový seminář V. Horáka – sál ZUŠ  
28. 1. 2020 Besídka žáků EKN – sál ZUŠ  
4. 2. 2020 3. besídka žáků UH – sál ZUŠ 
6. 2. 2020  Elgar versus česká moderna – zájezd na Filharmonii B. Martinů ve Zlíně 
11. 2. 2020 Setkání s Kvartetem Martinů – sál ZUŠ  
14. 2. 2020 4. besídka žáků UH – sál ZUŠ 
18. 2. 2020  Školní kolo – klavíry I. část 
18. 2. 2020 5. besídka žáků UH – sál ZUŠ 
20. 2. 2020 Besídka žáků – Staré Město 
22. 2. 2020 Koncert orchestru Czech virtuosi s J. Pospíchalem – Reduta 
24. 2. 2020  Kytarová besídka – Boršice 
25. 2 .2020 Školní kolo – klavíry II. část 
25. 2. 2020  Besídka žáků – Kunovice 
27. 2. 2020 Školní kolo – smyčce 
28. 2. 2020 Filmový podvečírek – sál ZUŠ 
18. 3. 2020 1. online koncert ZUŠ 
26. 3. 2020 2. online koncert ZUŠ 
2. 4. 2020 3. online koncert ZUŠ 
8. 4. 2020 Díků není nikdy dost – online koncert na facebooku SD 
9. 4. 2020 Online besídka žáků Jakuba Špalka 
17. 4. 2020 4. online koncert ZUŠ 
29. 4. 2020 online – Koncert k 80. výročí školy I. část 
30. 4. 2020 online – Koncert k 80. výročí školy II. část 
7. 5. 2020 5. online koncert ZUŠ 
2. 6. 2020 Besídka – sál ZUŠ 
9. 6. 2020  Besídka žáků Pavla Štulíra – sál ZUŠ 
11. 6. 2020 1. absolventský koncert – sál ZUŠ 
12. 6. 2020 Noc kostelů – farní kostel 



16. 6. 2020 2. absolventský koncert – sál ZUŠ 
17. 6. 2020 Koncert pobočky Polešovice 
17. 6. 2020 3. absolventský koncert – sál ZUŠ 
18. 6. 2020 4. absolventský koncert – sál ZUŠ 
19. 6. 2020  Violoncellový seminář V. Horáka – sál ZUŠ 
22. 6. 2020 Besídka žáků Ondřeje Bazaly – sál ZUŠ  
22. 6. 2020  Besídka žáků – Staré Město 
23. 6. 2020 5. absolventský koncert – sál ZUŠ 
23. 6. 2020  Absolventský koncert žáků – Kunovice 
24. 6. 2020  Besídka žáků Jitky Slivečkové – sál ZUŠ 
25. 6. 2020  Besídka žáků Jany Grabcové – sál ZUŠ  
25. 6. 2020  Absolventský koncert žáků – Buchlovice 
26. 6. 2020  Besídka žáků Josefa Krystoně – sál ZUŠ 
10. 7. 2020  Koncert Marek Pavlica, M. Hager, L. Klánský – Reduta  
26. 7. 2020  Lakovaná kachna na pomeranči – sál ZUŠ  
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