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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 jich mnoho z 
Uherského Hradiště a blízkého okolí vychovala ke vztahu k umění, naučila základům uměleckého 
řemesla, či připravila na budoucí uměleckou profesi. Je školou čtyř oborovou, je místem setkávání 
dětí a mladých lidí s uměním, které jim zprostředkovávají jejich učitelé, nezřídka také aktivní 
umělci. Učitelů je 75, žáků 1900. 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. Těmi 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 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 v dalších tří oborech - výtvarném, tanečním a 
literámě-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 v roce 1992 se 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 v 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 
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, 
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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. Slavnostní otevření a zahájení nového školního roku v nově 
zrekonstruované budově 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. 
Škola bude důstojně v těchto krásných prostorách slavit v příštím školním roce své 80 výročí 
založení. Nehudební obory jsou stále umístěny v prostorách na Tyršově nám. spolu s kancelářemi. 

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 čtyř 
oborová, 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 a umělecké tradice svého regionu 
a zároveň aby se orientovali v nových uměleckých směrech a platili za poučené a co nej 
všestrannější 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. V roce 
2018 to byla na návrh umělecké rady ZUŠ i učitelka LDO Hana Nemravová. 

Učitele a pracovníky školství také oceňoval Zlínský kraj. Na návrh Města Uherské Hradiště 
a Města Kunovice obdržel pamětní medaili jako výraz poděkování a uznání za významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství ředitel školy 
Stanislav Nemrava. Pan ředitel Nemrava ve funkci působil 26 let, se již nezúčastnil konkurzu, 
vyhlášeného Zlínským krajem. V konkurzu byl komisí na místo ředitele Základní umělecké školy 
Uherské Hradiště doporučen a Radou Zlínského kraje, s nástupem do funkce 1. 8. 2018, potvrzen 



Jiří Pospíchal. 
Budovy, vybavení školy 

Zásadní události pro školu, zejména pro učitele a žáky hudebního oboru, kteří byli dočasně 
umístěni v náhradních prostorách domova mládeže na Revoluční ulici, návrat do zrekonstruované 
budovy na Mariánském náměstí. Budovu nechalo ze svých prostředků za finanční pomoci 
zřizovatele školy - Zlínského kraje opravit Město Uherské Hradiště. Kompletní rekonstrukcí za 60 
mil. Kč dostala škola, hygienicky a bezpečnostně, ale také akusticky funkční prostor pro umělecké 
vzdělávání a prezentaci výsledků práce v koncertním sálu. 

Další, a ve Zlínském kraji ojedinělá událost proběhla ve Starém Městě. Město nechalo pro 
pobočku ZUS Uh.Hradiště postavit novou školní budovu. Zlínský kraj zde poskytl finanční 
prostředky 11a zakoupení nového klavíru. 

Průběžně se zlepšují podmínky pro výuku také na menších pobočkách, kde je  
nejdůležitější, aby obce vytvořily pro výuku ZUŠ samostatné prostory. Velký důraz klade škola na 
vybavení nástroji a učebními pomůckami. 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.  
K samozřejmostem školy patří bohatý archiv - notový materiál, knihy, CD, DVD. Učebny 
výtvarného oboru mají standardní vybavení s možností výuky kresby, malby, keramiky, objektové 
i animační tvorby a základních grafických technik. Součástí oboru je místnost s novou elektrickou 
keramickou pecí. Ve dvou třídách jsou elektrické kruhy. V hlavní budově je zřízen fotografický 
ateliér a jedna ze tříd je vybavena výpočetní technikou pro počítačovou grafiku. Taneční obor má  
k dispozici sál se zrcadly a protiskluzovým povrchem, je vybaven audiovizuální technikou a sklady 
kostýmů. V letošním roce zahájí svou výuku i v novém sále na Mariánském náměstí, který je rovněž 
vybaven protiskluzovým povrchem a baletními tyčemi. Literárně - dramatický obor má ve školních 
budovách své dostačující prostory pro výuku, vybavené knihovnou, audiovizuální i jevištní 
technikou, výtvarným a hudebním materiálem, sklady a konečně po mnoha letech i velmi zásadním 
prostorem - scénou v budově na Tyršově náměstí, na které mohou realizovat komorní divadelní 
představení. Učebny školy jsou vybaveny počítači a připojením k internetu. Ve školním roce 
2017/18 došlo k významné organizační změně - škola přešla od vyplňování papírových třídních 
knih k elektronickému systému firmy JPH Software Klasifikace. 

Organizace 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 kurikulámích dokumentů 
představuje pro ZUŠ Rámcový vzdělávací program, který vymezuje 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 na platy  
a odvody, její provoz je financován hlavně úplatou za vzdělávání od rodičů žáků (školné). Vedení 
školy na svých úrovních řízení tvoří ředitel a tři zástupci, poradním orgánem ředitele pro uměleckou 
a pedagogickou problematiku je pedagogická rada školy, kterou tvoří všichni pedagogové, rada 
vedoucích oddělení a oborů, kterou tvoří jednotliví vedoucí oborů a předmětových sekcí. Soulad 
školního a rámcového vzdělávacího programu má na starosti koordinátorka ŠVP, o organizaci 
poboček se starají pověření učitelé. 

Bez kvalitního ekonomického a provozního zázemí by žádná škola neměla vhodné 
podmínky pro svoji práci. V Základní umělecké škole Uherské Hradiště jsou dvě zodpovědné a 
funkční kanceláře, zajišťující také komunikaci s rodiči. Je zde stabilní personální a ekonomické 



pracoviště, které udržuje organismus školy ve vynikajícím funkčním stavu. Společně s technickými 
pracovníky, které vede tvůrčí a organizačně zdatný školník, vytvářejí technickohospodářští 
zaměstnanci kvalitní podmínky pro práci učitelů a nekomplikovaný chod celé školy. 

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. 

Vnitřní kontrolní mechanizmy, zodpovědnost zaměstnanců a jejich nasazení udržovaly 
chod tohoto složitého organizmu ve školním roce 2018/19 na velmi dobré úrovni. 

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. Školu 
významně reprezentují velké koncerty v Redutě a Klubu kultury. Projekty tanečního ve spolupráci  
s Hradišťánkem či společné projekty se spolkem Umíme hrát, přesahují rámec Uherského Hradiště  
i Zlínského kraje. Významné akce výtvarného oboru jsou spojené především se spoluprací  
s kulturními organizacemi v Uherském Hradišti, ale i na celostátní úrovni, jako již výše uvedené 
projekty Doteky nebo spolupráce s Českou televizí. Literámě-dramatický obor pokračuje  
v intenzivní spolupráci se slovenskou ZUŠ Dezidora Kardoša Bánovce nad Bebravou. Škola  
je každoročně pořadatelem okresních a krajských kol soutěží ZUŠ a krajského kola přehlídky  
v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov. V tomto školním roce byli dva žáci LDO naší školy 
vybráni do projektu Malí velcí herci, kde na prknech Městského divadla Zlín spolu s kolegy  
z několika ZUŠ Zlínského kraje a profesionálními herci realizovali představení Čapkových povídek. 

Spolupráce se školami a dalšími institucemi 

V Uh. Hradišti velmi úzce škola spolupracuje zejména s Městem Uherské Hradiště - škola 
například zajišťuje kulturní program a konferování na každoročním předávání cen učitelům. Dále 
spolupracuje s Klubem kultury, Slováckým divadlem, Slováckým muzeem - zejména jeho Galerií, 
Oblastní charitou, Uherskohradišťskou nemocnicí a dalšími organizacemi a úřady v místech svého 
působiště. Významná je spolupráce se ZUŠ okresu Uherské Hradiště při společném pořádání 
okresních soutěží a přehlídek. Tři učitelé jsou členy ústředních uměleckých rad svých sekcí ZUŠ 
jako krajští metodici, několik učitelů je zastoupeno v okresní umělecké radě, statutární zástupce 
ředitele školy je jejím předsedou. Výrazná je účast ZUŠ Uherské Hradiště na akcích v rámci projektu 
spolupráce veřejných základních uměleckých škol Zlínského kraje ZUŠKA?ZUŠKA! Letos se naši 
žáci opět podíleli na konferování a účinkování na koncertu ZUŠ Zlínského kraje v Kongresovém 
centru. Dále to byla vystoupení a dílny v Divadelní zóně pořádané pro Mezinárodní festival filmů 
pro děti a mládež ve Zlíně. Nezanedbatelná je také spolupráce školy s uměleckými subjekty v 
Uh.Hradišti - tanečním souborem Hradišťan, Mikovjan a divadelním souborem Čapek. 

  
Kontroly, inspekce 

Dne 29. 1. 2018 byla na naší škole zahájena veřejnosprávní kontrola hospodaření, včetně 
mzdové a personální oblasti a kontroly registru smluv za rok 2015, 2016 a 2017. Kontrola trvala  
3 týdny, dle kontrolního orgánu jsou nalezené nedostatky oproti nedostatkům jinde drobnosti, což 
znamená, že škola byla shledána z hlediska administrativního v podstatě nezávadnou. 

Inspekční činnost v Základní umělecké škole Uherské Hradiště ve školním roce 2018/19 
neproběhla. 

Ve dnech 3.4. – 4.4.2019 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení Uherské Hradiště 
plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 



odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Kontrolováno bylo období od 1.4.2016 do 28.2.2019. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 

 

Předkládá: MgA. Jiří Pospíchal, ředitel ZUŠ Uh.Hradiště
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7.  
1. Žáci 
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.MSMT - 26796/2015-3 s účinností 
od 1.9.2015 se do školského rejstříku zapisuje nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1900. 

Základní údaje za školní rok 2018/2019 
(dle Výkazu S 24-01 o základní umělecké škole - stav k 30.9.2018): 

 

 

Jednotlivá pracoviště - počet žáků: 

Šk. rok 2018-2019 

 

 

 

 

 

Žáků celkem 1900 
Z toho dospělých žáků 12 

 

Obory vyučované ve škole ve školním roce 2018/2019(stav k 30. 9. 2018): 
obor: hudební výtvarný taneční literámě-dramatický 
počet žáků 941 482 322 143 
počet tříd 57 9 4 4 
počet žáků s rozšiř.vyuč. (z 
celkového počtu žáků) 

0 
2 

0 0 
 

 celkem hudební výtvarný taneční literámě-dramatický 
Uh. Hradiště 1137 585 325 154 73 
Kunovice 258 101 69 25 63 
Staré Město 336 129 72 115 20 
Buchlovice 44 32  12  

Polešovice 25 25    

Boršice 43 43    

Osvětimany 22 22    

Tupesy 16 16    

Velehrad 19 19    

pobočky celkem 763 387 141 152 83 
celkem ZUŠ 1900 972 466 306 156 

 

Přílohy 



Výše vybírané úplaty za vzdělávání podle § 8 vyhl. MŠMT ČR č. 71/2005 Sb. ve školním roce 
2018/2019 (částka za měsíc - shodná pro obě pololetí):  

 
Obor:  

Úplata v jednotlivých oborech (v Kč) 
HUDEBNÍ  

individuální výuka 300 
skupinová výuka 230 
přípravné studium 170 
  
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ   

základní studium + přípravné studium II. st. 230 

přípravné studium I. stupeň 170 
  

TANEČNÍ   

základní studium 230 
přípravné studium 170 
  

VÝTVARNÝ   

základní studium, přípravné studium 250 
rozšířené studium 110 
  
STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (jiná forma studia 
než denní na SŠ, konzervatoři a VOŠ + 
ostatní) 1300 



 

 
 

 
2. Údaje o pracovnících školy 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: 
 
 
Vzdělávací akce (název, popis) Počet účastníků 
Kvalifikační studium pro ředitele – Zlín 1 
Školení pro vedoucí pracovníky – Brno 1 
Kolokvium ředitelů a zástupců - Pozlovice 3 
Seminář o uměleckém vzdělávání – Brno 1 
Konference ke vzdělávání v ZUŠ – Brno 2 
Celostátní setkání učitelů zpěvu – Svitavy 2 
Seminář NIDV – Využití metod ve výuce smyčcových nástrojů – Zlín 2 
Klavírní kurzy - Mikulov 4 
Víkendová škola hry na zob. flétnu – Olomouc 2 
Seminář NIDV – Hra na varhany – Praha 1 
Klavírní soboty - Konzervatoř Brno 1 
Stipendijní program MenArt – VO – Praha 1 
Seminář NIDV – Hra na varhany – Olomouc 3 
Seminář VO – Výtvarné inspirace – Uherské Hradiště 1 
Seminář – Klavírní hra – metodický postup – Olomouc 1 
Seminář – Hudební dílna pro HN – Uherské Hradiště 1 

 

Pedagogičtí pracovníci ve škol ním roce 2018/2019 k datu 30. 9. 2018 
 počet 

fyzických osob přespočetné úvazky 
interní pracovníci 65 56,78 
externí pracovníci 7 2,35 

 

Pedagogičtí pracovníci: dosažený stupeň vzdělání  

Střední- maturita 9 
vyšší odborné 35 
bakalářské 3 
vysokoškolské 25 
celkem 72 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019 k datu 30. 9. 2018 
 počet 

fyzických osob 
přespočetné úvazky 

interní pracovníci 11 9,76 
externí pracovníci 1 0,017 

 



Seminář NIDV pro HN –Bystré u Poličky 1 
Seminář NIDV – Hra na akordeon – Zlín 1 
Klavírní semináře v rámci Prague Junior Note - Praha 2 
Smyčcové kurzy - Turnov 1 
Seminář LDO – Uherské Hradiště 3 
Seminář pro LDO v rámci soutěže Wolkrův Prostějov 1 
Worksnop - GDPR - Zlín 1 
Ochrana osobních údajů ve školství – Zlín 1 
Spisová služba, datové schránky – Zlín 1 
Nové dávky nemocenského pojištění – Uherské Hradiště 1 
Školení topičů – Uherské Hradiště 3 
Energetické úspory – Zlín 1 
Komunikační metody – Uherské Hradiště 65 
Celkem účastníků 109 

 

3. Výsledky vzdělávání žáků 

 

 

Absolventi šk. rok 2018-2019 
  I.st. II. stupeň 
Hudební obor 123 103 20 
Výtvarný obor 74 63 11 
Taneční obor 31 26 12 
Literárně-dramatický obor 22 14 8 
Absolventi celkem 257 206 51 

 

Hudební obor 

nástroj I. stupeň II. stupeň 
klavír 26 6 
EKN 10 1 
varhany 4 0 
akordeon 1 0 
housle 18 7 
violoncello 1 0 
kontrabas 0 0 
sólový zpěv 0 2 
zobcová flétna 15 0 
příčná flétna 10 1 
klarinet 5 1 
saxofon 0 1 
trubka 0 1 
baskřídlovka 0 0 
bicí 2 0 
kytara 11 0 
cimbál 0 0 
celkem HO                                                                       123 103 20 

 



Žáci hlásící se ve školním roce 2018/2019 na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením  
Šimčík Martin        
říjmení žáka jméno škola úspešnost  
Crla Mikuláš SUPŠ UH  přijat  
Gajdošíková Lucie SUPŠ UH  přijata  
Hlaváčková  Aneta SUPŠ UH  přijata  
         
Magdálková Jitka        
Chmelík Martin SUPŠ UH  přijat  
         
Seidlová Petra        
Gogolová Eliška AVU, UMPRUM Praha, FAVU Brno  přijata  
Herudková Klára Architektura ČVUT Praha, VUT Brno  přijata  
Kostrhunová Eliška SUPŠ UH  přijata  
Kovařík Martin Architektura ČVUT Praha, VUT Brno přijat  
Mašíčková Jana SUPŠ UH, Multimédia Zlín  přijata  
Mikošková  Lucie SUPŠ UH  přijata  

 

Soutěže ZUŠ pořádané MŠMT šk. rok 2018/19  

Hudební obor 
 

 

 

 

Žáci přijatí na střední a vyšší umělec ké školy pro šk. rok 
2018/ 

19 
hudební obor    

výtvarný obor 10   
celkem 10 přijato   
 
hudební obor    

žák/žákyně vyučující nástroj škola 
    
    
    

 
 
 
 

 
Hra na EKN 
 počet 

soutěžících 1. m. s p. l.m. 2. m. 3. m. č. u. 
okresní kolo 10 1 3 4 2 0 

krajské kolo 1 0 0 0 1 0 

celostátní kolo 0     0 
 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů 
 Počet 

soutěžících sk. 1. m. s p. l.m. 2. m. 3. m. č. u. 
okresní kolo 7 7     

krajské kolo 7 3  4   

celostátní kolo 3  2 1   

 



 

 
 
Krajské kolo: 
Zámečníková – zpěv - UHDS 31 žáků stříbrné pásmo 
Krystoň – houslové duo    1.místo 
Krystoň – houslové duo   2.místo 
Stránská – klavírní kvarteto   2.místo 
Strašáková – LDO – soubor MY  stříbrné pásmo 
Nemravová – LDO – soubor Dohráli jsme zlaté pásmo 
Malíková-   flétnové kvarteto   2.místo 
Baláž – afinity quartet   2.místo 
Malíková, Adamcová komorní trio  2.místo 
Malíková – flétnové kvarteto   2.místo 
Bednářová – EKN    3 místo 
 
 
Ústřední kola: 
Orechovská, Foltýnová – komorní trio 1.místo 
Horký – trumpetové trio     1.místo 
Baláž – žesťové kvarteto    2.místo 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 
 počet 

soutěžících l.m.sp. l.m. 2. m. 3. m. č. u. 
okresní kolo 8 3  3 2  

krajské kolo 3 0 1 2   

celostátní kolo 0      

 

Přehlídka ve sborovém zpěvu 
 počet 

soutěžících 1. m. s p. l.m. 2. m. 3. m. č. u. 
okresní kolo 1 1     
krajské kolo 1 0 0 0 0 0 

Strašáková – Ldo – soubor Vašek   zlaté pásmo



 

Ostatní soutěže (jiný pořadatel než MŠMT) šk. rok 2018/19 - přehled  

 

 

 
 

 
Taneční obor 

4. ročník mezinárodní amatérské baletní soutěže pro děti a mládež 
„Na špičkách“ Brno 4 

 

14. ročník celostátní soutěže v klasickém tanci  
Pardubická arabeska Pardubice  

Grand Prix – Olomouc 

 počet choreografií oceněno 1místo 2místo 3 místo 
 Krajské kolo 2 2 1+1   
Celostátní kolo- 
Kutná Hora 

1 1 1   

 

Literárně-dramaticky obor 

Dětská scéna 2019 - přednes 

 

 

Zahrada písní – 
Praha 2019 
 

počet soutěžících 1. místo 2. místo 3. místo č. uznání. 
celostátní kolo soubor  1   

 

 počet choreografií oceněno 1místo 2místo 3 místo 
mezinárodní 13 2  1 1 
 

 počet jednotlivců oceněno 1místo 2místo 3 místo 
Celostátní kolo 10 účast    
 

 počet choreografií oceněno 1místo 2místo 3 místo 
celostátní kolo 11 2  1 1 
 
Artama – Otrokovice – soutěžní přehlídka scénického tance 

 počet soutěžících postup ocenění    
krajské kolo 4 1 1    
celostátní kolo 1 nestanoví 

 
 
 
 
 
  

neudělují se    
Dětská scéna 2019 - soubory 
 

 počet souborů postup ocenění    
krajské kolo 2      
celostátní kolo       
Wolkrův Prostějov 2019 - přednes 
 

 

  



 

 

celostátní kolo 1 

 
"TACTUS.CZ 2019“ 
pořadatel: Sdružení Hapestetika Praha 
 počet soutěžících  1. místo 2. místo 3. místo Čestné  uznání. 
 1     1 
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: soutěže 

DĚTSKÁ SCÉNA - sólisté 
OKRESNÍ KOLO  
1. kategorie 
Anežka Hanáková – diplom s postupem, vyuč. Radmila Mrázová 
Michaela Karlíková – diplom, vyuč. Radmila Mrázová 
Tereza Vaňková – diplom, vyuč. Radmila Mrázová 
 
2. kategorie 
Anežka Slavíková – diplom s postupem, vyuč. Radmila Mrázová 
Štěpán Omelka – diplom, vyuč. Olga Strašáková 
Pavlína Hrňáková – diplom, vyuč. Radmila Mrázová 
 
3. kategorie 
Rozálie Kropáčková – diplom s postupem, vyuč. Olga Strašáková 
Eliška Kaláčová – diplom, vyuč. Radmila Mrázová 
 
4. kategorie 
Nelly Albertová – diplom, vyuč. Olga Strašáková 
 
KRAJSKÉ KOLO 
1.kategorie 
Anežka Hanáková – diplom, vyuč. Radmila Mrázová 
 
3.kategorie 
Veronika Machálková – diplom s postupem, vyuč. Olga Strašáková 
 
 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA LDO ZUŠ V KOLEKTIVNÍM ROJEVU 

 počet soutěžících postup ocenění    
krajské kolo 6 3     
celostátní kolo 3 nestanoví 

 
laureát  - 1    

Wolkrův Prostějov 2019 - soubory 
 

 počet souborů postup ocenění    
krajské kolo 1 1     
 

Mladá scéna 2019 - soubory 
 počet souborů postup ocenění    
krajské kolo 1  DOPORUČENÍ DO CELOST. 

KOLA 1 
   

celostátní kolo       
 



 

KRAJSKÉ KOLO 
ZLATÉ PÁSMO S POSTUPEM 
Vašek    
JAK PRO MĚ ZAČALO JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA    
vyuč. Olga Strašáková 
 
ZLATÉ PÁSMO  
Dohráli jsme 
TAK TROCHU SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
vyuč. Hana Nemravová 
 
STŘÍBRNÉ PÁSMO  
La Grimace 
ONA A ON 
vyuč. Radmila Mrázová 
 
My 
UKOLÉBAVKA V ZELENÉ A ZLATÉ 
vyuč. Olga Strašáková 
 
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA LDO ZUŠ V KOLEKTIVNÍM ROJEVU 
CELOSTÁTNÍ KOLO 
ZLATÉ PÁSMO S POSTUPEM 
Vašek    
JAK PRO MĚ ZAČALO JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA    
vyuč. Olga Strašáková 
 
 
DĚTSKÁ SCÉNA -soubory 
KRAJSKÉ  KOLO 
Háďata 
PROČ NEMUSÍ VADIT DYŽ HAD ŠIŠLÁ 
vyuč. Olga Strašáková 
 
Líní hroši 
ROČNÍ OBDOBÍ 
vyuč. Olga Strašáková 
 
 
WOLKRŮV PROSTĚJOV 
OKRESNÍ KOLO - sólisté 
1. kategorie 
Natálie Janíková  
Marika Koželuhová, vyuč. Olga Strašáková 
Barbora Rokytová, vyuč. Stanislav Nemrava 
Veronika Brajdič, vyuč. Hana Nemravová 
2. kategorie 
Sára Pospíšilová, vyuč. Hana Nemravová 
Čestné uznání získali: 
Jiří Kvasnička 
Petr Polách 
Hynek Vodička, vyuč. Olga Strašáková 



 

 
KRAJSKÉ KOLO 
1.kategorie 
Postup: 
Natálie Janíková, vyuč. Olga Strašáková 
Barbora Rokytová, vyuč. Stanislav Nemrava 
2.kategorie 
Sára Pospíšilová, vyuč. Hana Nemravová 
Eliška Martincová, členka souboru Dohráli jsme (absolventka) 
 
CELOSTÁTNÍ KOLO 
2. kategorie 
Titul LAUREÁT 
Eliška Martincová, členka souboru Dohráli jsme (absolventka) 
 
WOLKRŮV PROSTĚJOV - soubory 
KRAJSKÉ KOLO 
Diplom s postupem do celostátního kola 
Dohráli jsme 
TAK TROCHU SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ  
vyuč. Hana Nemravová 
 
MLADÁ SCÉNA– ŠPÍLBERG BRNO 
KRAJSKÉ KOLO 
Diplom s doporučením do celostátního kola 
Dohráli jsme 
TAK TROCHU SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ  
vyuč. Hana Nemravová 
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: vystoupení 
PREMIÉRY 

Hana Nemravová 
TAK TROCHU SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ - říjen 2018 
LESLIE - listopad 2018 
VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ - leden 2019 
O VASILISE – květen 2019 
 
Olga Strašáková: 
JAK PRO MĚ A PRO FRANTU ZAČALO JARO, LÉTO… - březen 2019 
ROČNÍ OBDOBÍ- březen 2019 
O VÁNOCÍCH, KTERÉ NECHTĚLY BÝT - prosinec 
UKOLÉBAVKA V ZELENÉ A ZLATÉ…- březen 2019 
 
Radmila Mrázová: 
ŽILI TU HIRSCHOVI?!  - únor 2019 
NÁMOŘNÍCI, PIRÁTI A BLUDNÝ HOLANĎAN – květen 2019 
ONA A ON – květen 2019 
O BREPTALCE – květen 2019 
 
Stanislav Nemrava: 
KRÁDEŽ V ZOO – červen 2019 



 

 
VEŘEJNÉ GENERÁLKY 

Hana Nemravová: 
USNULA JSEM – květen 2019 
O JANĚ E. – květen 2019 
KRYSAŘ – červen 2019 
PANENKA Z PORCELÁNU – červen 2019 
 
 
 
 
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: další akce 

- účast na projektu MALÍ VELCÍ HERCI 
- účast na projektu TACTUS 
- Vánoční improvečírky – prosinec  
- Divadelní dílna – duben 
- Hrajeme!!! – květen  
- vystoupení na akci ZUŠKA?ZUŠKA! - květen 
- NOC KOSTELŮ - květen 
- DRAMAŤÁCKÉ POVÍDÁNKY - červen 
- ZUŠ OPEN – recitace ve veřejném prostoru, div. představení - květen 
- JARNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI – červen 
- kurz Divadlo v pohybu - červen 
- DIVADELNÍ PIKNIK – setkání rodičů, žáků a přátel LDO – červen  
- vystupování sólových recitátorů na vernisážích VO a koncertech HO 
- celodenní soustředění pro každou skupinu 
- představení pro školy a veřejnost 
- návštěva divadelních představení 
- moderování žáků na akcích školy 
- zahájení projektu BYSTROUŠKA 
- Rodina Nemravova - jarmareční písně - volné sdružení žáků a učitelů ZUŠ a hostů 
- vedení seminářů LDO na krajské i celostátní úrovni 

 
VÝTVARNÝ OBOR: soutěže 

Doskočilová Radmila: 
Exlibris 2019 „Můj hrdina“ knihovna BBB 
 – Valerie Višňovská  - 2.místo,  
Matěj Bartoš         - 3.místo 
Knihovna BBB UH „Andersenova cesta Evropou“  
–Valerie Višňovská - 3.místo 
Tactus.cz 2019, Sdružení Hapestetika – kniha pro nevidomé„ Příběhy psané na spadané listí“  
- kolektiv žáků VO a LDO – mimořádné ocenění poroty 
 
Seidlová Petra: 
Výtvarné řešení vstupního průjezdu budovy ZUŠ na Mariánském náměstí – účast v soutěži 
Pecka film – kino Hvězda  kategorie film:  
Jana Mašíčková - 1. místo,   
kolektivní práce žáků 1. stupně - 2. místo  
Komiks – Zlín – účast v soutěži 
Mudrochova paleta – Senica – účast v soutěži 



 

 
Milevská Gabriela: 
100. výročí založení republiky – Orelská jednota – diplom za kolektivní práci 
Komiks – Zlín – účast v soutěži 
Výtvarné řešení vstupního průjezdu budovy ZUŠ na Mariánském náměstí – účast v soutěži 
 
Magdálková Jitka: 
Mudrochova paleta – Senica – účast v soutěži 
Sdílená imaginace - 16. Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže 
účast v soutěži – kolektiv žáků 
MenArt -  účast ve stipendijním programu – Tereza Ježková 
Výtvarné řešení vstupního průjezdu budovy ZUŠ na Mariánském náměstí – účast v soutěži 
 
Šimčík Martin: 
Výtvarné řešení vstupního průjezdu budovy ZUŠ na Mariánském náměstí – účast v soutěži 
Komiks – Zlín – účast v soutěži 
 
Bouzková Jana: 
Máme rádi přírodu - Národní park Podyjí - Dominika Vagundová - čestné uznání 
Mudrochova paleta – Senica – Aneta Hájková – čestné uznání 
 
Tvrdoňová Jana: 
Výtvarné řešení vstupního průjezdu budovy ZUŠ na Mariánském náměstí – účast v soutěži 
 
VÝTVARNÝ OBOR: výstavy 
4.10.2018  Jana Bouzková Galerie v optice  „Z tvorby“ 
4.10.2018  Jana Tvrdoňová Tyršova galerie „Absolventi 2018“ 
4.10.2018  Radmila Doskočilová Tyršova galerie „Absolventi 2018“ 
25.10.2018  všichni   Mariánské nám. „Hudební skladatelé“ 
5.11.2018  Jana Bouzková Jezuitský sklep SM „Psi“ 
8.11.2018        Gabriela Milevská Tyršova galerie „Z tvorby“ 
17.1.2019  Radmila Doskočilová Knihovna BBB UH „Od semínka po květinu“ 
14.2.2019  Malůšek  Tyršova galerie „Selenita“ 
23.3.2019   Doskočilová, 
    Malůšek, Klinkovská SD Uherské Hradiště „Herec a jeho svět“ 
3.4.2019  všichni   kino Hvězda  „Absolventi 2019“ 
7.5.2019  Klinkovská  Cafe 21  „Jak ožívá postava“ 
   Bouzková 
   Seidlová 
   Tvrdoňová 
 
 
TANEČNÍ OBOR: soutěže 
 
Hladníková, Trubačíková - ARTAMA - Otrokovice – soutěžní přehlídka scénického tance. 
(Trubačíková – postup do celostátního kola v Kutné Hoře) 
Krystoňová –  Pardubická Arabeska - Pardubice 
  Na špičkách - Brno 
  Grand Prix – Olomouc 
 
TANEČNÍ OBOR: vystoupení pro školu 
Tanec, tanec – červen 2019 



 

 
TANEČNÍ OBOR: vystoupení mimo školu 
26. ledna – IV. Reprezentační ples Míkovic 
2. února – Ples Seniorů 
10. března – předtančení KINO Hvězda 
4. března – Ples dětí Kunovice 
15. března – Ples ZŠ UNESCO 
30. března – výročí ZUŠ pobočky Kunovice 
24.,26. dubna – Den otevřených dveří ZUŠ 
19. května – předtančení KINO Hvězda 
25. května – ZLÍN Festival 
3.,4. června – Závěrečný koncert Tanec, tanec - UH + pobočka Kunovice 
11.,12. června – Závěrečný koncert Taneční večer pobočka St.Město + pobočka Buchlovice 
28. června – Slovácké léto UH 
Sólový zpěv - kategorie 17 - 18 let Natálie Kutálková 
 

 
 

3. Přehled akcí pořádaných ZUŠ Uherské Hradiště ve školním roce 2018/19 

Společné akce všech 4 oborů  
 
3. 9.  Zahájení školního roku vUh. Hradišti – Klub kultury ana pobočkách Staré Město, Kunovice, Osvětimany 
4. 9.  Zahájení školního roku na pobočkách Polešovice, Boršice, Buchlovice, Tupesy, Velehrad  
16. 9.  Slavnostní otevření nové budovy na Mariánském náměstí v Uh. Hradišti  
27. 5.–27. 6. Talentové zkoušky  
 
Celkem akcí: 4 

Akce hudebního oboru 
 
Koncerty  
23. 11.  Kdo si zpívá… Koncert k 40. výročí UHDS – Klub kultury  
3. 12.  Adventní varhanní koncert – farní kostel sv. Fr. Xaverského 
11. 12.  Vánoční koncert – Reduta 
20. 12.  Vánoční koncert – Klub kultury 
2. 4.  1. Koncert absolventů a sólistů – Reduta  
17. 4.  Koncert učitelů – Reduta  
30. 4. 2. Koncert absolventů a sólistů – Reduta  
16. 5. 3. koncert absolventů a sólistů – Reduta 
28. 5. 4. koncert absolventů a sólistů – Reduta  
5. 6.  5. koncert absolventů a sólistů – koncertní sál  
12. 6.  6. koncert absolventů a sólistů – koncertní sál  
 
Celkem koncertů: 11  
 
Besídky, večírky a další vystoupení hudebního oboru  
4. 12.  1. besídkažáků – koncertní sál  
18. 12.  2. besídkažáků– koncertní sál  
19. 12.  3. besídka žáků– koncertní sál 
22. 1.  4. besídka žáků– koncertní sál  
23. 1.  Hudební matiné – koncertní sál 
29. 1.  Keyboardová besídka – koncertní sál 
19. 2.  Filmový večírek – koncertní sál  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

22. 2. 5. besídka žáků– koncertní sál  
12. 3. 6. Besídka žáků – koncertní sál 
15. 3.  Kytarová besídka – koncertní sál 
26. 3.  Březnové hudební matiné – koncertní sál  
9. 4.  7. besídka žáků – koncertní sál 
16. 4.  8. besídka žáků – koncertní sál 
23. 4.  Kytarová besídka– koncertní sál 
14. 5.  9. besídka žáků – koncertní sál 
15. 5.  Jazzový večírek– koncertní sál 
21. 5.  10. besídka žáků – koncertní sál 
27. 5.  Kytarový večírek – koncertní sál 
28. 5.  Koncert přípravného sboru – koncertní sál  
29. 5.  11. Besídka žáků – koncertní sál 
30. 5.  Koncert žáků – koncertní sál  
31. 5.  12. Besídka žáků – koncertní sál 
6. 6. Hudební matiné – koncertní sál 
10. 6.  Kytarové odpoledne – koncertní sál 
11. 6.  13. besídka žáků – koncertní sál 
12. 6.  14. Besídkažáků– koncertní sál 
13. 6.  15. besídkažáků– koncertní sál  
13. 6.  Koncert žáků – Klášterní kaple Napajedla 
14. 6.  Koncert žáků– koncertní sál  
18. 6.  16. besídka žáků– koncertní sál  
 
Celkem vystoupení: 30  
 
Semináře, worshopy a přehrávky  
11. 9.  Masterclass Doležalova kvarteta– Reduta  
19. 11.  Kytarový seminář – koncertní sál 
30. 1.  Kytarový workshop Alexandre Glizeho – koncertní sál   
30. 1.  Koncert Alexandre Glizeho – koncertní sál   
31. 1.  Seminář smyčcového oddělení Konzervatoře Brno – koncertní sál  
5. 2.  Setkání žáků s klavírním virtuosem Lukášem Klánským – koncertní sál 
24. 4.  Přehrávka smyčcového oddělení – koncertní sál 
25. 4.  Koncert Libora Meisla a žáků J. Pospíchala z Konzervatoře Brno – koncertní sál 
17. 6.  Kytarový koncert studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž – koncertní sál  
19. 6.  Koncert studentů klavírního oddělení Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž – koncertní sál 
 
Celkem akcí: 10   
 
Vystoupení na dobročinných akcích 
14. 9.  Den Charity – Masarykovo náměstí Uh. Hradiště  
10. 12.  Zpívání pro Domov pro seniory Uh. Hradiště 
11. 12.  Zpívání pro Dětské oddělení Nemocnice Uh. Hradiště 
12. 12.  Vánoční koledování pro Dětský domov Uh. Hradiště 
13. 12.  Vánoční vystoupení pro Domov pro seniory Buchlovice  
13. 12.  Přicházíme s koledou – vystoupení pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice  
18. 12.  Vánoční vystoupení pro Domov pro osoby se zdravotním postižením St. Město 
21. 12.  Zpívání seniorům – vystoupení pro Domov pokojného stáří Boršice 
4. 1.  Tříkrálové notování s Charitou Uh. Hradiště – před budovou ZUŠ, Mariánské náměstí 
14. 6.  Vystoupení žáků ZUŠ pro Sociální služby UH – Masarykovo náměstí Uh. Hradiště  
 
Celkem vystoupení: 10  
 
Výchovné koncerty ve školách 
13. 5. Vystoupení pro ZŠ a MŠ Palackého náměstí a Šafaříkova, Uherské Hradiště– koncertní sál 
13. 5. Křesťanská MŠ, St. Město  
15. 5. Vystoupení pro MŠ Osvětimany, Vřesovice, Medlovice, Stříbrnice a ZŠ Osvětimany – Osvětimany 
15. 5. Vystoupení pro MŠ a ZŠ Boršice – Boršice 
16. 5.  ZŠ a MŠ Větrná 



 

20. 5.  MŠ St. Město  
21. 5.  ZŠ Zlechov 
21. 5.  Vystoupení pro ZŠ Sportovní – koncertní sál 
23. 5. MŠ Polešovice – koncertní sál 
23. 5.  Vystoupení pro ZŠ Za alejí + ZŠ Sportovní –koncertní sál 
 
Celkem vystoupení:10  
 
Koncerty a akce pořádané jinými subjekty ve spolupráci se ZUŠ 
17. 9.  Vystoupení pro Městský úřad Uh. Hradiště – Reduta  
10. 2.  Alenka v říši hudby/Slovácký komorní orchestr a spolek Umíme hrát – kino Hvězda  
4. 3.  Slavnostní předávání dotací města pro kulturu, vzdělávání a mládež – Reduta  
27. 3.  Na živú notečku – přímý přenos koncertuČeského rozhlasu – koncertní sál ZUŠ 
29. 3.  Koncert Czech virtuosi s J. Pospíchalem/spolek Umíme hrát – Reduta  
14. 4.  Koncert díků K. Dýnky – farní kostel sv. Fr. Xaverského Uh. Hradiště  
23. 4.  Na kafe s J. Pospíchalem – Cafe 21  
5. 5.  Malí velcí filharmonici/spolek ZUŠKA?ZUŠKA! – Kongresové centrum Zlín  
7. 5.  Malí velcí filharmonici/spolek ZUŠKA?ZUŠKA! – Klub kultury  
18. 5.  Malí velcí filharmonici/spolek ZUŠKA?ZUŠKA! – zámek Holešov  
24. 5.  Noc kostelů –farní kostel sv. Fr. Xaverského Uh. Hradiště+ vystoupení žáků literárně-dramatického oboru 
25. 5. ZUŠKA?ZUŠKA!Vystoupení dechového orchestru a cimbálových muzikna Mezinárodním filmovém 

festivalu pro děti a mládež ve Zlíně  
31. 5.  ZUŠ Open – 18 sólových i souborových vystoupení všech hudebních oddělení na mnoha veřejných 

prostranstvích v celém městě Uh. Hradišti  
31. 5.  Koncert Slováckého komorního orchestru a dětských sólistův rámci ZUŠ Open – Reduta  
8. 6.  Festival vín VOC Blatnice – Masarykovo náměstí 
8. 6.  Malí velcí filharmonici/spolek ZUŠKA, ZUŠKA –skleník Květné zahrady Kroměříž  
16. 6.  Jazz Latin Night//spolek Umíme hrát – Slovácký jazzový orchestr a Jiří Pospíchal – nádvoří Galerie 

Slováckého muzea  
 
Celkem vystoupení: 17 

Akce na pobočkách ZUŠ 
 
Boršice 
1. 12.  Vystoupení na Mikulášském jarmarku v Boršicích 
4. 12.  Besídka Boršice – ZŠ Boršice  
10. 12.  Vánoční koncert – Kostel sv. Václava, Boršice 
13. 12. Na koledu idem k Vám – koledování v ZŠ Ježov 
28. 1.  Kytarový večírek – Boršice  
25. 6.  Závěrečná besídka a Hudební noc – Farní zahrada v Boršicích  
 
Celkem vystoupení: 6 
 
Osvětimany  
18. 12.  Vánoční koledování – zpívání a koledování dětí ZUŠ na schodech ZŠ Osvětimany 
21. 12.  Na koledu idem k Vám – koledování v ZŠ Osvětimany 
19. 3.  Volání jara – koncert – přísálí Obecního domu  
22. 3.  Zpívání pro Osvětimany – pro místní rozhlas  
28. 3.  Repríza Volání jara – vystoupení pro školní družinu ZŠ Osvětimany 
11. 4.  Zpívání pro Osvětimany  
7. 5.  Den otevřených dveří ZŠ Osvětimany a ZUŠ Uh. Hradiště –pobočky Osvětimany 
24. 5.  Noc kostelů – Kostel sv. Havla Osvětimany 
 
Celkem vystoupení: 8  
 
Tupesy  
20. 11.  Vystoupení pro seniory – Jídelna ZŠ Tupesy  
10. 12.  Adventní koncert Tupesy – Tělocvična ZŠ  



 

12. 5.  Den Matek – Tupesy  
14. 5.  Třídní besídka– Muzeum Tupesy  
18. 6.  Koncert Tupesy – sál Muzea tupeské keramiky  
 
Celkem vystoupení: 5  
 
Kunovice  
9. 11.  Světlušky jdou městem – nádvoří Panského dvora 
13. 11.  Besídka – sál ZUŠ 
12. 12.  Vánoční koncert Kunovice – společenský sál Panského dvora 
23. 12.  Zpívání u vánočního stromu – nádvoří Panského dvora 
22. 1.  Besídka  
25. 1.  Kytarový večer – besídka  
19. 2.  Besídka  
30. 3.  25. výročí pobočky Kunovice:  

Vernisáž výstavy Člověk a krajina – Komunitní centrum v Kunovicích 
Vystoupení bývalých absolventů a žáků hudebního a tanečního oboru  
Společenský večer – Panský dvůr  

16. 4.  Besídka  
25. 4.  Sportovec Kunovic za rok 2018 – společenský sál Panského dvora 
10. 5.  Vystoupení ke Dni matek  
14. 5.  Koncert absolventů  
21. 5. Talentýny – závěrečný koncert– Panský dvůr  
22. 5.  Výchovný koncert pro ZŠ Kunovice – U Pálenice 
22. 5.  Výchovný koncert pro ZŠ Kunovice – Červená cesta  
22. 5.  Koncert absolventů  
1. 6.  Vystoupení ke Dni dětí – koupaliště Kunovice 
18. 6. Besídka  
21. 6.  Kytarový večer  
25. 6.  Povídánky na prázdniny  
26. 6.  Vyřazování žáků 9. tř. – Panský dvůr    
 
Celkem vystoupení: 21  
 
Staré Město  
11. 12.  Vánoční besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město  
19. 12.  1. výchovný koncert pro žáky ZŠ – Společensko kulturní centrumSt. Město 
19. 12.  2. výchovný koncertpro žáky ZŠ – Společensko kulturní centrumSt. Město 
19. 12.  Vánoční koncert St. Město – Společensko kulturní centrumSt. Město 
20. 12.  Vánoční besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
28. 1.  Kytarové odpoledne – koncertní sál ZUŠ St. Město 
21. 2.  Besídka– koncertní sál ZUŠ St. Město 
11. 4.  Besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
9. 5.  Besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
15. 5.  Koncert absolventů – koncertní sál ZUŠ St. Město 
23. 5.  Besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
29. 5.  Koncert absolventů, sólistů a souborů – Společensko kulturní centrumSt. Město 
17. 6.  Kytarová besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
19. 6.  Besídka – koncertní sál ZUŠ St. Město 
 
Akce pobočky Staré Město mimo ZUŠ: 
 
8. 9. Slavnosti vína a otevřených památek, Uh. Hradiště – Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město  
30. 9. Hodové odpoledne Staré Město – Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město  
9. 12.  Protichřipková opatření +Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město – Vánoční jarmark ve  

Starém Městě 
12. 12. Česko zpívá koledy – Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město  
15. 12. Vystoupení pro Galerii slováckých vín – Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město  
16. 12.Vánoční zpívání ve Starém Městě – vystoupení žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatického 

oboru  



 

20. 12. Vánoční trhy v Uh. Hradišti – Cimbálová muzika ZUŠ UH, pobočky St. Město  
7. 4.Velikonoční trhy Staré Město – vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ UH, pobočky St. Město s Dolinečkou  
28. 4.Den země – vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ UH, pobočky St. Město s Dolinečkou – Kovosteel SM 
30. 4. Výchovné koncerty Cimbálové muziky ZUŠ UH, pobočky St. Město se souborem Dolinečka 

– Společensko kulturní centrum 
30. 4. Hucký bombóz – přehlídka dětských CM Hluk – Cimbálové muziky ZUŠ St. Město 
2. 5.Premiérový koncert Cimbálové muziky ZUŠ St. Město se souborem Dolinečka – Společensko kulturní  

centrum 
3. 5.Premiérový koncert Cimbálové muziky ZUŠ St. Město se souborem Dolinečka – Společensko kulturní  

centrum 
18. 6. VystoupeníCimbálové muziky ZUŠ St. Město se souborem Dolinečka na festivalu v Kroměříži 
 
Celkem vystoupení: 28  
 
Buchlovice  
20. 12.  Vánoční koncert  
22. 12.  Československé Vánoce – vystoupení CM pobočky Buchlovice s FS Děcka z Buchlovic – Sportovní hala 

Cihelna, Buchlovice 
12.5.  Vystoupení na Den matek  
30. 5.  Koncert  
20. 6.  Besídka  
 
Celkem vystoupení: 5  
 
Velehrad  
17. 12.  Vánoční koncert– Zimní sál Stojanova gymnázia 
4. 6.  Koncert absolventů – Zimní sál Stojanova gymnázia  
19. 6.  Koncert varhanního oddělení – Bazilika Velehrad 
 
Celkem vystoupení: 3  
 
Polešovice  
17. 12.  Předvánoční koncert– SokolovnaPolešovice 
20. 3.  Besídka– ZŠ Polešovice  
27. 5. Koncert žáků – SokolovnaPolešovice 
29. 5.  Vystoupení pro školní družinu – ZŠ Polešovice  
 
Celkem vystoupení: 4 

Akce tanečního oboru  
 
Taneční koncerty  
4. 6.  Tanec, tanec – závěrečný koncert tanečního oboru poboček Uh. Hradiště a Kunovice – Klub kultury 
11. 6.  Česká hudba a světová taneční tvorba (taneční večer St. Města a Buchlovic) – Klub kultury  
12. 6.  Česká hudba a světová taneční tvorba (tanečnívečer St. Města) – Klub kultury 
 
Vystoupení  
11. 11.  La Sylphide – předtančení před živou projekcí baletu – kino Hvězda 
13. 12.  Předtančení pro Akademii třetího věku – Klub kultury  
23. 12.  Louskáček –předtančení před živou projekcí baletu – Kino Hvězda 
20. 1.  Bajadéra –předtančení před živou projekcí baletu – Kino Hvězda 
26. 1.  Předtančení na IV. Reprezentačním plese Míkovic 
2. 2.  Předtančení na Plese seniorů  
4. 3.  Předtančení naPlese dětí Kunovice  
10. 3.  Spící krasavice – předtančení před živou projekcí baletu – kino Hvězda 
15. 3.  Předtančení na PleseZŠ UNESCO 
23. 3.  Předtančení na Plesedětí Kunovice  
14. 5.  Předtančení naPředávání cen V. Boučka – předtančení  
19. 5.  Carmen a Petruška – předtančení před živou projekcí baletu – kino Hvězda  



 

25. 5. ZUŠKA?ZUŠKA! Taneční vystoupení na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež ve Zlíně  
31. 5.  ZUŠ Open –Taneční vystoupení – Kolejní nádvoří  
1. 6.  Předtančení naDětském dnu a otevření Koupaliště Kunovice  
2. 6.  Předtančení naKvětinovém dnu Velehrad  
28. 6.  Předtančení na Slováckém létě – Masarykovo náměstí Uh. Hradiště  
 
Semináře, worshopy  
1.–2. 10.  Lekce tance s Petrem Nedbalem  
 
Další akce  
10.–14. 12.  Otevřené vánoční hodiny TO pro rodiče  
24. 4. a 26. 4. Den otevřených dveří tanečního oboru ZUŠ  
19. 6.   Zájezd na baletní představení – Brno  
 
Celkem vystoupení a akcí: 24  

Výtvarný obor  
 
Vernisáže, výstavy 
4. 10. Vernisáž výstavy Z tvorby – Optikcentrum + doprovodný program: vystoupení žáků literárně-dram. oboru  
4. 10. Absolventi 2018 – Tyršova galerie  
25. 10.  Vernisáž výstavy Hudební skladatelé + beseda s Pavlem Šporclem – koncertní sál  
5. 11.  Vernisáž výstavy Psi + doprovodný program: vystoupení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru – 

Jezuitský sklep, Staré Město  
8. 11. Vernisáž výstavy Z tvorby – Tyršova galerie  
17.1. Od semínka po květinu – Knihovna B. B. Buchlovana Uh. Hradiště  
14. 2.  Vernisáž výstavy Selenita – Tyršova galerie + doprovodný program: vystoupení absolventů hudebního 

oboru 
březen: Výstava návrhů na výtvarnou podobu průjezdu v budově na Mariánském náměstí  
23. 3.  Vernisáž výstavy „Herec a jeho svět“ pro návštěvníky premiéry – Slovácké divadlo  
28. 3.  Vernisáž výstavy „Herec a jeho svět“ pro žáky a rodiče – Slovácké divadlo + doprovodný program: 

vystoupení žáků hudebního a literárně-dramatického oboru 
3. 4.  Vernisáž výstavy Absolventi + doprovodný program: vystoupení žáků hudebního oboru – kino Hvězda 
24. 4.  Malí velcí výtvarníci:Vernisáž komiksů Povídky z jedné a druhé kapsy – Městské divadlo Zlín  
7. 5.  Výstava Jak ožívá postava – Cafe 21  
4. 6.  Vernisáž výstavy Absolventi – Městská knihovna Staré Město 
11. 6.  Vernisáž výstavy „Modrá“ – Živá voda Modrá + doprovodný program: vystoupení žáků hudebního oboru 
13. 6.  Vernisáž výstavy Řeka – Městská knihovna Kunovice  
13.6. Účast na výstavě v Litomyšli, vystavení celoroční práce MenART 
 
Tvořivé dílny pro školy a akce pro veřejnost  
24. 4.  Umělecké dopoledne v ZUŠce (ZŠ Za Alejí) + lekce literárně-dramatického a tanečního oboru  
26. 4.  Umělecké dopoledne v ZUŠce (ZŠ UNESCO) + lekce literárně-dramatického a tanečního oboru 
25. 5. ZUŠKA?ZUŠKA! – výtvarné dílny pro děti a rodiče na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež 

ve Zlíně  
31. 5.  ZUŠ Open – malování tří týmů výtvarného oboru na několika veřejných prostranstvích v Uh. Hradišti – 

Jezuitská zahrada, Mariánské náměstí a v improvizaci na literární čtení žáků literárně-dramatického oboru 
na nádvoří Galerie Slováckého muzea 

 
Semináře, vzdělávání  
26. 10.  Seminář DVPP – grafika  
celoročně MenArt – účast ve stipendijním programu v Praze  
 
Celkem výstav a akcí: 23  

Akce literárně-dramatického oboru  
 
Divadelní představení a další akce  



 

5. 10.     Tak trochu sen noci svatojánské – premiéra, divadelní sál 
12. 10.   Rodina Nemravova – vystoupení s jarmarečními písněmi na akci Tradičný bánovský jarmok 2018, Bánovce 

nad Bebravou  
19. 10.   Tak trochu sen noci svatojánské – II. premiéra, divadelní sál 
podzim: účast na projektu MALÍ VELCÍ HERCI 
podzim: účast na projektu TACTUS 
6. 11.     Tak trochu Sen noci svatojánské – 1. představení pro Gymnázium UH, divadelní sál  
6. 11.     Tak trochu Sen noci svatojánské – 2. představení pro Gymnázium UH, divadelní sál  
11. 11.   Kde vezmu panenku na hraní? – divadelní sál  
16. 11.   Leslie – premiéra, divadelní sál 
listopad: LDO: seminář pro učitele ZŠ a SŠ  
17. 12.   Tak trochu Sen noci svatojánské – představení pro školy, divadelní sál  
19. 12.   Vánoční improvečírek – divadelní sál ZUŠ  
prosinec: O Vánocích, které nechtěly být – premiéra  
26. 1.     Veselé paničky windsorské – premiéra, Malá scéna Slováckého divadla  
28. 1.     Tak trochu Sen noci svatojánské – hraní pro školy, divadelní sál  
8. 2.       Tak trochu Sen noci svatojánské – divadelní sál  
13. 2.     Žili tu Hirschovi?! – premiéra, divadelní sál  
březen:  Jak pro mě a pro Frantu začalo jaro, léto… – premiéra  
březen:  Roční období – premiéra 
březen:  Ukolébavka v zelené a zlaté… – premiéra 
30. 3.     Poetický večer Jany Machalíkové a Gabriely Sittové – v rámci Wolkrova Prostějova – divadelní sál  
17. 4.     Velikonoční dílna – setkání souborů a jejich nových inscenací – divadelní sál  
24. 4.     Žili tu Hirschovi?! – divadelní sál   
květen: O Vasilise – premiéra  
květen:  Ona a On – premiéra 
květen:  Usnula jsem – veřejná generálka  
květen:  O Janě E. – veřejná generálka 
22. 5.     Námořníci, piráti a bludný Holanďan – premiéra  
25. 5. ZUŠKA?ZUŠKA!  5 divadelních představení (Námořníci, piráti a Bludný Holanďan, Usnula jsem, On a 

Ona, muzikál Zlatovláska, Vasilisa) + sólové recitace na Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a 
mládež ve Zlíně  

28. 5. ZUŠKA?ZUŠKA! Tak trochu sen noci svatojánské 
30. 5.     O Breptalce – divadelní sál – premiéra  
31. 5.  ZUŠ OPEN – recitace ve veřejném prostoru a v Cukrárně u Budařů + představení O Breptalce – nádvoří 

galerie Slováckého muzea  
červen:  Krysař – veřejná generálka 
červen:  Panenka z porcelánu – veřejná generálka 
6. 6.       Jarní shakespearovské slavnosti/Tak trochu sen noci svatojánské – nádvoří Galerie SM (divadelní sál)  
7. 6.       Jarní shakespearovské slavnosti/Veselé paničky windsorské – atrium Galerie SM (divadelní sál)  
8. 6.       Malí velcí umělci/Víkend otevřených zahrad v Kroměříži – pantomima 
19. 6.     Divadelní večer literárně-dramatického oboru pobočky Kunovice – divadelní sál   
20. 6.     Kurz Divadlo v pohybu  
21. 6.     Peapaperiputky: Krádež v ZOO – divadelní sál 
24. 6.     Peapaperiputky: Krádež v ZOO – divadelní sál  
27. 6.     Piknik – setkání rodičů, žáků a přátel literárně-dramatického oboru  
léto:       Zahájení projektu BYSTROUŠKA – dětská porota v soutěži o nejlepší dětskou audioknihu  
28. 7.     Tak trochu Cyrano – představení na Letní filmové škole, nádvoří ZUŠ na Mariánském náměstí  
celoročně: Vystupování sólových recitátorů na vernisážích výtvarného oboru a koncertech hudebního  
 oboru, moderování žáků na akcích školy  
 
Celkem představení a akcí: 45 
Všechny obory celkem: 264 akcí 
 
Vystoupení CM ZUŠ ve školním roce 2018/2019 
16.9.2018 Vystoupení obou muzik při slavnostním otevření ZUŠ Uh. Hradiště 
17.9.2018 Vystoupení CM Husličky pro Městský úřad Uh. Hradiště 
4.11.2018 Vystoupení CM Husličky v TV Noe Ostrava 
25.11.2018 Vystoupení CM mladší na vernisáži (Galerie Sl. Muzea) 
 2.12.2018 Vystoupení CM Husličky při vánočním stromu ve Skalici 



 

14.12.2018 Vystoupení obou muzik na Benefičním koncertě v Klubu kultury v Uh. Hradišti 
25.5.2019 Vystoupení CM Husličky a Hradišťánku na MFF Zlín 
31.5.2019 Vystoupení obou muzik ZUŠ OPEN 
 6.6.2019 Výchovné koncerty pro ZŠ (obě muziky) 
 6.6.2019 Předpremiéra souboru Hradišťánek (obě muziky) 
 7.6.2019 Premiéra souboru  Hradišťánek (obě muziky) 
 8.6.2019 Vystoupení na Festivalu vín VOC Blatnice (Masarykovo nám.) obě muziky  
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