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1. Základní údaje o škole 
 

Název organizace:   Základní umělecká škola Uherský Ostroh 
Sídlo školy:     Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh 
IČO:     4625477 
RED_IZO:    600003680 
 
Místa poskytovaného vzdělávání: Šance 166, 687 24 Uherský Ostroh 

náměstí Komenského 231, 687 25 Hluk 
687 23 Ostrožská Lhota 306 

 
Právní forma:    příspěvková organizace 
 
Zřizovatel:    Zlínský kraj 
Adresa:    tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín    
 
Statutární orgán 
ředitel školy:    Mgr. Radim Havlíček 
jmenování do funkce:   1. 8. 2014 
 
Zástupce statutárního orgánu 
zástupce ředitele:   František Říha 
jmenování do funkce:   1. 8. 2014 
 
Rada školy:    není ustanovena          
 
Kontakty:    telefon  735 766 000 
    
     e-mail  zusuhostroh@uhedu.cz 
       www.zusuhostroh.cz 
 
Založení školy:   1971 
      
Zařazení do sítě škol:   24. 5. 1996  
    
Zápis do rejstříku škol:     1. 1. 2005 
 
Celková kapacita školy:  300 žáků 
 
Vyučované obory:   hudební obor 
     výtvarný obor 
     taneční obor  

mailto:zusuhostroh@uhedu.cz
http://www.zusuhostroh.cz/
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1.1. Charakteristika školy 

Základní umělecká škola Uherský Ostroh nabízí základní vzdělání ve třech uměleckých 

oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Cílem je vzdělávat a vychovávat budoucí 

posluchače a návštěvníky kulturních akcí, tedy vychovávat studenty lásce k hudbě a umění, 

zušlechťovat a formovat osobnost žáka, vybavovat žáky dovednostmi pro uplatnění v 

různých souborových seskupeních různých žánrů, ale také připravovat zájemce o studium na 

středních uměleckých školách, nebo pedagogických fakultách. 

 

1.2. Místa poskytovaného vzdělávání 

Uherský Ostroh 

Od září 2011 škola sídlí v ulici Šance 166. Zde jsou vyučovány všechny tři obory (hudební, 

výtvarný, taneční).  V přízemí se nachází nově akusticky zrekonstruovaný sál, který ZUŠ 

využívá pro výuku tanečního oboru a pro pořádání větších kulturních akcí žáků školy. 

V přízemí je rovněž učebna výtvarného oboru a souborové hry (cimbálové muziky). V prvním 

patře se vyučuje hře na hudební nástroje a teorie (10 učeben). Objekt je monitorován 

kamerovým systémem. 

 

Hluk 

Další místa poskytovaného vzdělávání v Hluku má samostatné vypůjčené prostory v budově 

města Hluk. Vyučuje se zde pouze hudební obor, žáci jsou převážně místní, omezeně z 

Dolního Němčí, Horního Němčí, Ostrožské Lhoty, Boršic u Blatnice a Vlčnova. 

 

Ostrožská Lhota 

Pracoviště v Ostrožské Lhotě má společné prostory se základní školou, je zde vyučován 

pouze hudební obor, žáci jsou místní. Výuku zde navštěvují převážně začínající a nižší ročníky 

studia, což řeší prioritní funkci pobočky umožnit malým školákům vzdělávání bez potřeby 

dojíždění. 
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2. Vzdělávací programy školy 
 

Základní umělecká škola vyučuje stále podle učebních plánů schválených MŠMT ČR a RVP a 

ŠVP. 

 

2.1. Hudební obor 

Výuka hudebního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT 

dne 26. 6. 1995 č. j. 18418/95 -25, s účinností od 1. 9. 1995. 

Žáci, kteří zahájili studium od 1. 9. 2012 jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) ZUŠ Uherský Ostroh. 

 

2.2. Výtvarný obor 

Výuka výtvarného oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT 

dne 26. 4. 2000  č. j. 15865/2000-22 s platností od 1. 9. 2000, s úpravou ze dne  3.  5.  2002 

č.j. 18455/2002-22, s platností od 1. 9. 2002. 

Žáci, kteří zahájili studium od 1. 9. 2012 jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) ZUŠ Uherský Ostroh. 

 

2.3. Taneční obor 

Výuka tanečního oboru probíhá podle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT 

dne 7. 5. 2003 č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003 pro přípravné studium 

a I. stupeň základního studia, dne 7. 5. 2003 č. j. 17621/2003-22 s platností od 1. 9. 2003 pro 

II. stupeň základního studia a rozšířeného studia. 

Žáci, kteří zahájili studium od 1. 9. 2012 jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) ZUŠ Uherský Ostroh. 
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2.4. Počty žáků 

Počty žáků ve školním roce 2015/2016 k datu 30. 9. 2015 

Celkem žáků hudební obor výtvarný obor taneční obor 

300 246 30 24 

 

2.5. Studijní zaměření v hudebním oboru 

Ve školním roce 2015/2016 byly vyučovány studijní zaměření hra na: 

klavír, elektronické klávesové nástroje, violu, housle, violoncello, kontrabas, cimbál, kytaru, 

elektrickou kytaru, basovou kytaru, akordeon,  klarinet,  saxofon,  zobcovou flétna,  příčnou  

flétnu,  trubku, baskřídlovku. 

 

2.6. Souborová a komorní hra 

Soubory a komorní hry ve školním roce 2015/2016: 

Instrumentální soubor BMV, Instrumentální soubor Kapela SRO, Cimbálová muzika 

Pramének, Cimbálová muzika ZUŠ Hluk, Kytarový soubor, komorní hra.  

2.7. Výše úplaty za vzdělání 

 

Hudební obor Pololetně v Kč 

Přípravné studium - kolektivní výuka 1.000,- 

Skupinová nástrojová výuka 1.200,- 

Nástrojová výuka - individuální 1.400,- 

 

Výtvarný obor Pololetně v Kč 

Přípravná výtvarná výchova (PVV) 800,- 

Výtvarný obor základní studium 1.000,- 

 

Hudební obor Pololetně v Kč 

Přípravná taneční výchova (PTV) 500,- 

Taneční obor základní studium 500,- 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Kolektiv pedagogického sboru je kvalifikovaný a stabilní. Tvoří ho absolventi konzervatoří, 

vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Někteří vyučující souběžně působí jako 

aktivní umělci (například jako sólisté nebo hráči v různých hudebních seskupeních 

nejrůznějších žánrů). 

3.1. Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 k datu 1. 9. 2015: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

interní pracovníci 15 11,582 

externí pracovníci 1 0,217 

pedagogové celkem 16 11,799 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 k datu 1. 9. 2015: 

Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 

1 Učitel HO  0,870 JAMU Brno 

2 Učitel HO 0,739 JAMU Brno 

3 Učitel HO 0,174 Konzervatoř 

4 Učitel HO - ředitel 1,000 Ostravská univerzita 

5 Učitel TO 0,238 Výkonný umělec 

6 Učitel HO 1,000 Univerzita Palackého 

7 Učitel HO 0,652 Konzervatoř 

8 Učitel VO 0,429 Univerzita Palackého 

9 Učitel HO 0,957 Konzervatoř 

10 Učitel HO 0,783 Konzervatoř 

11 Učitel HO 1,000 Konzervatoř 

12 Učitel HO 1,000 Konzervatoř 

13 Učitel HO 0,957 Konzervatoř 

14 Učitel HO 0,217 Výkonný umělec 

15 Učitel HO 0,783 Konzervatoř 

16 Učitel HO 1,000 Konzervatoř 
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3.2. Nepedagogičtí pracovníci 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 k datu 1. 9. 2015: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

interní pracovníci 3 1,825 

externí pracovníci 0 0 

pedagogové celkem 3 1,825 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 k datu 1. 9. 2015: 

Poř.č. Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 

1 Účetní  0,525 SŠ 

2 Školnice (Uh. Ostroh) 0,8 SOU 

3 Školnice (Hluk) 0,5 SOU 

 

3.3. Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků 

Učitelé, vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci ZUŠ Uherský Ostroh se ve školním roce 

2015/2016 zúčastnili vzdělávacích akcí podle plánu vzdělávání. 

 

Přehled DVPP a ostatních pracovníků ve školním roce 2015/2016 

Pořadatel Akce Počet účastníků 

Miroslav Mořický Školení BOZP 19 

Miroslav Mořický Školení PO 19 

ZUŠ Uh. Ostroh Klasifikace SW 16 

ZUŠ Uh. Ostroh Redakční systém Sunlight - správa www 16 

NIDV Zlín Komunikace pro ved. Pracovníky 1 

NIDV Olomouc Rychle a zábavně - nové metodické postupy 
při výuce nejen nejmenších kytaristů 

1 

NIDV Zlín Kolokvium ředitelů ZUŠ 1 

ČŠI Olomouc Inspis ŠVP ČŠI 1 

ZK Zlín Účetnictví PO ZK 1 

ZUŠ Uh. Ostroh SIBELIUS Notační program 11 

NIDV Brno Motorika a hry na rozvoj motoriky 1 

NIDV Zlín Hudební rok v RVP (hudební nauka) 1 

Brno Komunikace mezi účastníky výchovně vzděl. 
procesu 

1 

NIDV Zlín Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách 
hudební výchovy pro starší žáky 

1 

NIDV Zlín Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách 
hudební výchovy pro mladší žáky 

1 
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4. Údaje o zápisu a přijímacím řízení 
 

Přijímací zkoušky na školní rok 2015/2016 se konaly v pracovní dny od 1. do 8. června 2015. 

Informace o konání a způsobu přijímání žáků se uveřejňují a plakátují v ZUŠ, v  místních MŠ a 

ZŠ, v místním tisku, jsou vyhlašovány v místním rozhlase. Podrobné pokyny lze rovněž najít 

na webových stránkách školy. 

 

Nově zařazení žáci do jednotlivých oborů: 

Obory Počet přijatých 

Hudební  60 

Výtvarný 11 

Taneční 12 

Celkem přijatých 83 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

5.1. Absolventi školy v jednotlivých oborech 

Obory Počet přijatých 

Hudební  10 

Výtvarný 1 

Taneční 0 

Celkem absolventů 11 

 

 

5.2. Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol 

Konzervatoř UMPRUM SŠ umělec. a ped. 
směru 

VŠ umělec. a ped. 
směru 

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

1 1 0 0 2 2 0 0 
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5.3. Hodnocení žáků na konci školního roku 

 Stupeň hodnocení 

Obory s vyznamenáním prospěl neprospěl 

Hudební  160 49 0 

Výtvarný 26 0 0 

Taneční 12 0 0 

Celkem  198 49 0 

 

Ostatní žáci jsou v přípravných ročnících a dostávají potvrzení bez hodnocení. 

 

6. Údaje o prevenci a sociálně patologických jevů 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že organizace studia na ZUŠ je realizována převážně individuální 

formou, je situace pro vytváření preventivních programů v oblasti zneužívání návykových 

látek poněkud odlišná od škol, kde je vyučování organizováno formou kolektivní. 

Uvědomíme-li si poslání základních uměleckých škol, které spočívá v poskytnutí základů 

vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, a skutečnost, že vyučování probíhá 

v odpoledních hodinách, tedy ve volném čase zájemců o studium, lze konstatovat, že škola 

přispívá k prevenci rizikového chování látek již svojí existencí. 

Pedagogové školy ve snaze zefektivnit boj proti této vážné hrozbě pravidelně na začátku 

školního roku poučují naše žáky před nebezpečím, které je může nějak ohrozit. 

Za významnou prevenci před rizikovým chováním považujeme i úlevy na školném, které 

poskytujeme žákům z  tzv. sociálně slabších rodin, ze kterých, jak je statisticky dokázáno, 

vzešlo velké procento závislých jedinců.   

Do současné doby jsme na škole nezaznamenali projevy zneužívání návykových látek ani 

ostatní sociálně patologické jevy. 

  



11 
 

7. Soutěží a přehlídky 
 

Ve školním roce 2015/2016 se naši žáci zúčastnili soutěží základních uměleckých škol v 

komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře na elektronické klávesové nástroje, 

jejichž vyhlašovatelem je MŠMT. Celkem se soutěží zúčastnilo 13 žáků. 

ZUŠ Uh. Ostroh byla pořadatelem okresních přehlídky ve hře elektronické klávesové 

nástroje. 

 

7.1. Výsledky soutěží 

Okresní kola:    1. místo  Duo zobcových fléten a kytara 

       Klarinetové trio 

       Flétnové trio 

Krajská kola:   1. místo  3 žáci ve hře na EKN  

    2. místo  1 žák ve hře na EKN 

3. místo  Duo zobcových fléten a kytara 

    3. místo  Flétnové trio 

Ústřední kola:   3. místo  1 žák ve hře na EKN 

   

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Žáci i pedagogové aktivně přistupují k prezentaci školy, což úzce souvisí s uměleckým 

zaměřením školy. Prezentují se nejenom na akcích pořádaných naší školou, ale i na 

různorodých kulturních akcích jak v regionu, tak i jinde. Naši učitelé jsou pravidelně zváni 

jako porotci různých soutěží, svým odborným přístupem jsou garanty úrovně a zpětně 

přinášejí nové poznatky do svých oborů.  

V období letních prázdnin se náš žák – houslista Radovan Siman (12let), zúčastnil již po druhé 

v Luhačovicích Akademie Václava Hudečka pod záštitou hejtmana ZK, do které byl přijat na 

základě zaslané videonahrávky. Do akademie bylo vybráno celkem 15 studentů z celého 

světa ve věku 10 až 20 let. Celkem Radovan Siman absolvoval 5 lekcí s tímto fenomenálním 
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houslovým virtuosem a v rámci akademie zahrál na dvou koncertech včetně závěrečného 

galakoncertu. 

Ve dnech 10.-14. 7. 2016 se 5 žáků výtvarného oboru zúčastnilo 1. mezinárodního dětského 

uměleckého festivalu Praha 2016, jejímž organizátorem byly: Folklorní sdružení České 

republiky, Česko-čínská společnost a Česko-čínská asociace pro kulturní výměnu. 

 

Výběr z akcí 

Září 

 12.9. (So)v 13 hod. – Hrajte ně husličky Uh. Hr. / CM ZUŠ Hluk 

 22.9. (Út) v 10 hod. – Snídaně s Novou / CM Pramének 

 

Říjen 

 3.10. (So) v 10 hod. – Den Zlínského Kraje / Instrumentální soubor BMV 

 26.10. (Po) v 16:30 – Kladení věnců / hymna   

 

Listopad 

 4.11. (St) v 16 hod. – Vernisáž – Zámek UO / kytary - zajistí J. Pospěch 

 24.11. (út) 18 hod. – Koncert učitelů - ZUŠ Velká n. Vel./ BMV + J. Pospěch a M. 

Všetula 

 

Prosinec 

 7.12. (Po) – 16.00 hod. Vánoční besídka – koncertní sál zámku Zámek Uh. Ostroh 

 10.12. (Čt) – 16.00 hod. Vánoční besídka -  sál ZUŠ Hluk  

 10.12. (Čt) – 16.30 hod. Vánoční koledování s CM ZUŠ Hluk – sál na tvrzi Hluk  

 13.12. (Ne) – 15.00 hod. Vánoční těšení – Instrumentální soubor BMV  - Zámek Uh. 

Ostroh  

 14. 12 (Po) 17.00 hod. – Benefiční adventní koncert pro „Malé mimi“ – sál sokolovny 

ZUŠ Uh. Ostroh 

 14.12. (Po) – 16.00 hod. Vánoční koledování s CM ZUŠ Hluk – DPS Hluk 

 15.12. (Út) – 16.00 hod. Vánoční besídka -  sál ZUŠ Hluk  
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 16.12. (St) 9.45 hod. – Vánoční výchovný koncert „Světové Vánoce“ pro MŠ Hluk – sál 

na Tvrzi Hluk 

 16.12. (St) 10.45 hod. – Vánoční výchovný koncert „Světové Vánoce“ pro ZŠ Hluk – sál 

na Tvrzi Hluk 

 16.12. (St) 16.00 hod. – Vánoční besídka Ostrožská Lhota - ZŠ Ostrožská Lhota 

 16.12  (St) 16.00 hod. – V duchu vánočním - Zahájení výstava prací výtvarného oboru 

- vestibul ZUŠ Uh. Ostroh 

 17.12. (Čt) 9.45 hod. – Vánoční výchovný koncert „Světové Vánoce“ pro MŠ – sál 

sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh 

 17.12. (Čt) 11.00 hod. – Vánoční výchovný koncert „Světové Vánoce“ pro ZŠ – sál 

sokolovny ZUŠ Uh. Ostroh 

 17.12. (Čt) 18.00 hod. – – Benefiční adventní koncert pro „Malé mimi“– sál na tvrzi 

Hluk 

 21.12. (PO) – 16.00 hod. Vánoční besídka -  sál ZUŠ Hluk  

 26.12. (So) v 15.00 hod. – Vánoční koncert ZUŠ – chrám sv. Ondřeje Uherský Ostroh 

 

Leden 

 3.1. (Ne) – Novoroční koncert – Hluk, kostel sv. Vavřince 

 

Únor 

 16.2. (Út) – školní kolo soutěží vyhlášených MŠMT pro rok 2016 

 23.2. (Út) – okresní přehlídka hry na EKN / zámek OU 

 28.2. (Ne) – Ostrožský skřivánek - Fr. Říha / zámek OU 

 29.2. (Po) 16. hod. – školní kolo soutěží vyhlášených MŠMT pro rok 2016 

 

Březen 

 2.3. (St) - Okresní kolo komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů / ZUŠ 

Uh. Hradiště 

 10.3. (Čt) – Krajské kolo EKN / Dmusic Kroměříž 

 20.3. (Ne) - VELIKONOČNÍ BERÁNEK 
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 22.-23.3. - Krajské kolo komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů / ZUŠ 

Kroměříž 

 

Duben 

 14.4. (Čt) 17:00 hod. -  "KYTARA OČIMA STALETÍ" / koncertní sál zámku Uh. Ostrohu. 

 20.4. (St) - Jarní koncert / Uh. Ostroh  

 

 Květen 

 6. 5. (Pá) - Hucký bombóz – Hluk - Tvrz 

 10. 5.  (Út) - ZUŠKA?ZUŠKA! - KUC Zlín 18:00 

 16. 5.  (Po) - Zahájení výstavy VO  

 17. 5.  (Út) - Koncert učitelů - koncertní sál zámku Uherský Ostroh - Hluk 

 18. 5.  (St) - 9.00 a v 10.30 hod Výchovný koncert  - Hluk   

 od 23. - 27. května – Dny otevřených dveří 

 26.5. (Čt) - Výchovný koncert  - Uh. Ostroh, (9:30 hod ZŠ, 10:30hod. MŠ) 

 

Červen 

 6. 6    (Po) - Závěrečná besídka Hluk 

 8. 6.   (St) 17:00 hod. Sokolovna ZUŠ - Večer tanečního oboru a pěveckého sboru 

 9. 6.  (Čt) 16:00 hod. - Závěrečná besídka Hluk - koncertní sálek 

 13. 6  (Po) 17:00 hod. - Závěrečná besídka Uh. Ostroh - koncertní sál  

 14. 6  (Út) 16:00 hod. - Závěrečná besídka Hluk - koncertní sálek 

 14. 6  (Út) 17:00 hod. - Závěrečná besídka Uh. Ostroh - koncertní sál 

 15. 6. (St) - Abs. koncert  - Hluk- Tvrz 

 16. 6  (Čt) 16:00 hod. - Závěrečná besídka Hluk - koncertní sálek 

 16. 6  (Čt) 17:00 hod. - Závěrečná besídka Uh. Ostroh - koncertní sál 

 20. 6. (Po) 17:00 hod. - Abs. koncert  - Uh. Ostroh  - koncertní sál 

 21. 6. (Út) 16:00 hod. - Závěrečná besídka Hluk - koncertní sálek 

 22. 6. (St) 17:00 hod. - DEN HUDBY / Uh. Ostroh - TAJUPLNÝ OSTROV - Sokolovna 

 23. 6. (Čt) 17:00 hod. Závěrečná besídka Uh. Ostroh - koncertní sál 
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 23. 6. (Čt) 18:00 hod. - DEN HUDBY / Hluk - Populární melodie -   

 26. 6.  (Ne) - MFF Strážnice 2016 - CM Pramének - skanzen Strážnice 

 27. 6.  (Po) 16:00 hod. - Závěrečná besídka Uh. Ostroh - koncertní sál 

9. Spolupráce a partnerské vztahy 

 

9.1. Spolupráce 

Pro každého je nezbytné získávání zpětné vazby, která mu umožní zhodnotit kvalitu jeho 

působení a porovnat dosažené výsledky. Proto škola pravidelně spolupracuje na projektech 

s okolními ZUŠ stejného zaměření, ale i s ostatními organizacemi podobného zaměření 

v rámci či mimo ČR (setkání cimbálových muzik ZUŠ, dechových těles, instrumentálních 

souborů aj.). 

Samozřejmostí je spolupráce s rodiči, ať už v hodinách, či při vystoupeních žáků.  

Škola se rovněž zapojuje do spolupráce v rámci regionu se ZŠ, MŠ, kluby kultury, kulturními 

centry, městskými i obecními úřady. 

Ve školním roce 2015/2016 vznikla nová spolupráce s kytarovým oddělením konzervatoře 

Evangelické akademie Olomouc. 

Významná je spolupráce s konzervatoří P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 

9.2. Partnerské vztahy 

Mezi hlavní partnery ZUŠ patří města a obec, ve kterých škola působí, okolní města, ZUŠ 

Zlínského kraje, dále pak jsou to zejména Mikroregion Ostrožko, Nadace Synot, Folklórní 

sdružení. 

 

 

10. Údaje o realizovaných projektech  
 

Moderní technologie ve výuce výtvarného oboru 

Cílem projektu je podpora vzdělávání žáků s využitím moderních technologií ve výuce 

výtvarného oboru. 
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Škole chyběly učební pomůcky s oblasti moderních technologií ve výtvarném oboru, které by 

tak odrážely současné potřeby a trendy ve výuce v uměleckých oborech. Podařilo se nám 

vybavit učebnu PC technikou a projektorem. Na tento projekt škola získala finanční příspěvek 

od Nadace Synot. 

11. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
 

V době od 1.2. do 9.2.2016 proběhla veřejnoprávní kontrola hospodaření za rok 2015 včetně 

prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, kterou provedly 

zaměstnankyně Zlínského kraje. Nedostatky nebyly zjištěny. Protokol o výsledcích je uložen 

v dokumentaci školy.  

 

V době od 23.5. do 26.5.2016 proběhla inspekční činnost Českou školní inspekcí. Předmětem 

inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, 

kontrola BOZ a hodnocení ekonomických podmínek. Inspekční tým zhodnotil podmínky 

vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům na očekávané úrovni a průběh a výsledky 

vzdělávání na výborné úrovni. Inspekční zpráva je uložena v dokumentaci školy. 

12. Základní údaje o hospodaření 
 

Výnosy roku 2015 

Celkové výnosy činily 6.252.078,-- Kč, z toho dotace 5.357.169,-- Kč, ostatní výnosy,  

včetně školného, činily 894.909,-- Kč, z toho čerpání fondů 150.209,-- Kč.  

  

Náklady roku 2015 

Celkové náklady činily 6.248.908,39 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 5.357.169,-- Kč,  

provozní náklady 768.000,39 Kč, čerpání fondu 123.739,-- Kč.  

  

Výsledek hospodaření roku 2015  

Výsledek hospodaření za rok 2015 byl 3.169,61 Kč. Všechny závazné ukazatele v roce 2015 

byly splněny. 
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13. Závěr 
 

Základní umělecká škola Uherský Ostroh může být řazena spíše k menším uměleckým 

školám, ale přesto má významné místo ve vzdělávacím systému Zlínského kraje. Škola se v 

současné době vyznačuje především nadstandartní úrovní souborové hry (2 cimbálové 

muziky, 2 instrumentální soubory). Toto zaměření reflektuje poptávku v našem regionu a 

chceme toto cestou pokračovat i nadále. 

 

Systematicky pracujeme na zkvalitnění materiálních podmínek vzdělávání, věnujeme 

patřičnou pozornost stavu hudebních nástrojů, které využíváme k výuce. Zejména pracujeme 

na vybavenosti učebními pomůckami s oblasti moderních technologií, které tak odráží 

současné potřeby a trendy ve výuce v uměleckých oborech. 

 

V budoucnu chystáme a jednáme s Městem Hluk na zkvalitnění, popřípadě nových 

výukových prostor v místě poskytovaného vzdělávání Hluk.  

 

 

 

 

 

V Uherském Ostrohu dne 25. 8. 2016  

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2016 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 
     Mgr. Radim Havlíček 

         ředitel školy 


