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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Základní údaje o škole 

Název školy Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace 

 

Motto školy: 
Kjell A Nördström   

„Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné.“ 

 

 

Adresa  náměstí 13. prosince 12, Oslavany 664 12 

IČO  44 946 775 

Právní forma  příspěvková organizace 

Zařazení do sítě  24. 5. 1996 

Zřizovatel  Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 3/5 v Brně 

Odloučené pracoviště  Zbýšov u Brna 

Adresa  Masarykova 79, Zbýšov u Brna 664 11 

Ředitelka  Lenka Zouharová 

Studijní obory 1. hudební     

2. taneční              

3. výtvarný 

Kapacita  celková kapacita zapsaná v rejstříku škol - 469 žáků 

 povolené výkony pro školní rok 2020/2021 - 415 žáků 

Rada školy  ne 

 

 

 

 

 



3 
 

3 
 

2. STUDIUM  

2. 1. Nabídka oborů a kapacita školy (povolené výkony zřizovatelem JMK) 

Hudební obor  

 kapacita 220 žáků 

 Hudební obor – individuální výuka / předměty 

 studium ve hře na klavír, housle, violoncello, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, 

saxofon, akordeon, sólový zpěv, elektrické klávesové nástroje, hra na bicí nástroje 

Hudební obor – kolektivní výuka / předměty 

 přípravná hudební výchova, hudební nauka, flétnový soubor, kytarový soubor, komorní soubor, 

komorní orchestr, soubor bicích nástrojů, sborový zpěv, klavír v praxi 

Výtvarný obor, taneční obor 

 celková kapacita pro všechny kolektivní obory 190 žáků 

Výtvarný obor / předměty 

 přidělená kapacita 118 žáků 

 plošná a prostorová tvorba, objektová tvorba a akční tvorba, výtvarná kultura 

Taneční obor / předměty 

 přidělená kapacita 72 žáků  

 taneční průprava, klasický tanec, současný tanec, lidový tanec, taneční praxe, práce v souboru 

 

 

2. 2. Přehled učebních plánů 2020/2021 

Přípravné studium I. stupně / 1. ročník, 2. ročník 

I. stupně / 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 6. ročník, 7. ročník 

II. stupně / 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník 

Studium pro dospělé 

Výuka probíhá podle platného dokumentu ŠVP ZUŠ Oslavany platného od 1. 9. 2012. 
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2. 3. Organizace studia 2020/2021 

 

1. 9. 2020 Zahájení školního roku 

 

5. 10. 2020  
 

Mimořádné opatření vlády - uzavření škol 
Od 5. 10. 2020 byly všechny školy v České republice mimořádným opatřením na základě 
rozhodnutí bezpečnostní rady státu uzavřeny. Důvodem opatření byl opět nepříznivý 
vývoj epidemiologické situace výskytu onemocnění COVID-19 v České republice.  
Škola povinně přešla na distanční vzdělávání, pro žáky je účast dobrovolná.  
 

 

12. 10. 2020 
13. 10. 2020 

 

Udělena výjimka 
Na základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků  
s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole, tj. jeden učitel a jeden žák. 
Tato výjimka se týkala výuky hudebním oboru. Ve výtvarném a tanečním oboru probíhala 
nadále výuka distanční formou. 
 

 

14. 10. 2020 
 

Zrušení výjimky 
Škola ve všech oborech povinně přešla na distanční vzdělávání. 
Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole. 
 

 

26. 10. 2020 
27. 10. 2020 

 

Volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tyto dny není povinné vzdělávání 
distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.  
 

 

25. 11. 2020 
 

 

Tabulka MŠMT o postupném uvolňování opatření PES 1. - 5 stupeň  

4. stupeň / Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky 
jeden na jednoho. 
Ochrana úst / Ano: ve všech prostorách škol a školských zařízení. 
V rámci výuky dechových nástrojů a zpěvu mohou žáci a vyučující roušku odložit. 
 

 

7. 12. 2020 
 

 

Tabulka MŠMT o postupném uvolňování opatření PES 1. - 5 stupeň 
3. stupeň / Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 
10 osob ve třídě či skupině. 
Ochrana úst / Ano: ve všech prostorách škol a školských zařízení. 
V rámci výuky dechových nástrojů, zpěvu a tanečního oboru mohou žáci a vyučující roušku 
odložit. 
 

 

21. 12. 2020 
22. 12. 2020 

 

Volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tyto dny není povinné vzdělávání 
distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.  
 

 

27. 12. 2020 
 

Tabulka MŠMT o postupném uvolňování opatření PES 1. - 5 stupeň 
5. stupeň / Ve všech oborech probíhá distanční výuka. 
Zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole. 
 

 

28. 1. 2021 
 

Pololetní klasifikace 
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12. 4. 2021 
 

MŠMT - postupném rozvolňování  
Změna / MŠMT nepostupuje podle opatření PES 1. - 5 stupeň 
Hudební obor – prezenční výuka jeden na jednoho 
Kolektivní obory – distanční výuka s možností individuálních konzultací  
Testování zaměstnanců: 1x týdně 
Testování žáků: ne 
Ochrana úst: zaměstnanci – respirátory / žáci – chirurgické roušky 
 

 

10. 5. 2021 
 

MŠMT - postupném rozvolňování  
Dovolena výuka skupiny 3 žáků. 
Hudební obor – prezenční výuka skupinek, možnost korepetice 
Kolektivní obory – organizace výuky skupinky 3 žáků, úprava rozvrhu hodin a po 
domluvě s rodiči zkrácení hodinové dotace. 
Testování zaměstnanců: 1x týdně 
Testování žáků: ne 
Ochrana úst: zaměstnanci – respirátory / žáci – chirurgické roušky 
 

 

24. 5. 2021 
 

MŠMT - postupném rozvolňování  
Dovolena výuka skupiny 10 žáků (bez testů) 
Ve všech oborech začala prezenční výuka skupin max. 10 žáků dle rozvrhu hodin. 
V případě, že skupina je početnější, organizace výuky se upraví po domluvě s rodiči  
a určení žáci budou přesunuti do jiné skupinky. Hodinové dotace budou dodrženy. 
Testování zaměstnanců: 1x týdně 
Testování žáků: ne 
Ochrana úst: zaměstnanci – respirátory / žáci – chirurgické roušky 
 

 

31. 5. 2021 
 

MŠMT - postupném rozvolňování  
Konec zákazu vstupu třetí osoby do budovy. Do této doby byl vstup umožněn pouze  
v nezbytném případě nap. Doprovod malého žáka do výuky. Rozhodnutí ředitelky  
školy – umožněna organizace koncertů absolventů s kapacitou diváků max. 20 lidí. 
 

 

30. 6. 2021 
 

Závěrečná klasifikace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

6 
 

2. 4. Distanční vzdělávání 

Hudební obor – individuální výuka 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání využili: 97 % 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání nevyužili: 3 % 

forma on-line aplikace: Messenger, Skype, WhatsApp, Hangouts, Googel Meet 

účast žáků v % I. pololetí - 85 %              II. pololetí - 99 % 

forma off-line e-mailová korespondence s rodiči žáků 

účast žáků v % I. pololetí - 15 %              II. pololetí - 1 % 

 

Hudební obor – kolektivní výuka 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání využili: 51 % 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání nevyužili: 49 % 

forma on-line aplikace: Googel Meet 

účast žáků v % I. pololetí - 0 %              II. pololetí - 35 % 

forma off-line e-mailová korespondence s rodiči žáků 

účast žáků v % I. pololetí - 100 %              II. pololetí - 65 % 

 

Výtvarný obor  

počet žáků, kteří distanční vzdělávání využili: 65 % 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání nevyužili: 35 % 

forma on-line aplikace: Googel Meet 

účast žáků v % I. pololetí - 0 %              II. pololetí - 95 % 

forma off-line e-mailová korespondence s rodiči žáků 

účast žáků v % I. pololetí - 100 %              II. pololetí - 5 % 

 

Taneční obor  

počet žáků, kteří distanční vzdělávání využili: 96 % 

počet žáků, kteří distanční vzdělávání nevyužili: 4 % 

forma on-line aplikace: Googel Meet 

účast žáků v % I. pololetí - 0 %              II. pololetí - 98 % 

forma off-line e-mailová korespondence s rodiči žáků 

účast žáků v % I. pololetí - 100 %              II. pololetí - 2 % 
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3. ÚDAJE O ŽÁCÍCH ŠKOLY 

3. 1. Počet žáků k 30. 9. 2020 

 HO VO TO celkem 

Přípravné studium 14 14 22 50 

I. stupeň 178 88 46 312 

II. stupeň 27 16 4 47 

SPD 1 0 0 1 

celkem 220 118 72 410 

Povolené výkony 220 195 415 

 

3. 2. Hudební obor – počty žáků v jednotlivých předmětech 

Předmět počet žáků 

Akordeon 4 

Bicí nástroje 14 

Elektronické klávesové nástroje 6 

Flétna příčná 10 

Flétna zobcová 18 

Housle 20 

Klarinet 2 

Klavír 71 

Kytara 30 

Saxofon 5 

Violoncello 4 

Zpěv 36 

celkem 220 

 

3. 3. Přehled absolventů školy / celkový počet 28 absolventů 

HUDEBNÍ OBOR 

 ABSOLVENT NÁSTROJ STUPEŇ VYUČUJÍCÍ 

1.  Brych Štěpán klavír I. stupeň p. uč. Kovandová 

2.  Horáková Daniela  zpěv I. stupeň p. uč. Pavlík 

3.  Hrabinová Nela klavír I. stupeň p. uč. Kupčíková 
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4.  Kuncová Karolína kytara I. stupeň p. uč. Puškášová 

5.  Lopaurová Veronika housle I. stupeň p. uč. Janošková 

6.  Mecerodová Ráchel kytara I. stupeň p. uč. Puškášová 

7.  Pavlíková Mgdalena zpěv I. stupeň p. uč. Pavlík 

8.  Procházková Štěpánka klavír I. stupeň p. uč. Dohnalová 

9.  Sobotková Barbora klavír I. stupeň p. uč. Dohnalová 

10.  Stará Eliška kytara I. stupeň p. uč. Puškášová 

11.  Sugar Jenny Rose zpěv I. stupeň p. uč. Šmardová 

12.  Žalud Ondřej klavír I. stupeň p. uč. Dohnalová 

 

VÝTVARNÝ OBOR 

 ABSOLVENT STUPEŇ VYUČUJÍCÍ 

1.  Bačová Kateřina Viktorie I. stupeň p. uč. Fialová 

2.  Grossová Julie I. stupeň p. uč. Fialová 

3.  Součková Zuzana I. stupeň p. uč. Fialová 

4.  Hejlíková Klára  I. stupeň p. uč. Fialová 

5.  Bartková Karolína I. stupeň p. uč. Rosendorfová 

6.  Burianová Simona I. stupeň p. uč. Valentová 

7.  Rudolfová Karolína I. stupeň p. uč. Valentová 

8.  Studýnka Štěpán II. stupeň p. uč. Valentová 

9.  Uhlířová Anežka I. stupeň p. uč. Valentová 

 

TANEČNÍ OBOR 

 ABSOLVENT STUPEŇ VYUČUJÍCÍ 

1.  Adamová Anna Lucie I. stupeň p. uč. Maršálková 

2.  Havlíčková Markéta I. stupeň p. uč. Maršálková 

3.  Macálková Adéla I. stupeň p. uč. Maršálková 

4.  Malcová Natálie I. stupeň p. uč. Maršálková 

5.  Prokešová Vendula I. stupeň p. uč. Maršálková 

6.  Švancarová Vendula I. stupeň p. uč. Maršálková 

7.  Hejlíková Klára I. stupeň p. uč. Volfová 
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3. 4. Přijímací zkoušky  

Přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022 

Hudební obor celkem 44 uchazečů přijato 19 žáků 

Výtvarný obor celkem 35 uchazečů přijato 30 žáků 

Taneční obor celkem 15 uchazečů přijato 11 žáků 

 

Kapacita školy / povolené výkony zřizovatelem JMK na školní rok 2021/2022 

Celkem 415 žáků  

kapacita naplněna Hudební obor 220 žáků 

Výtvarný obor 

Taneční obor 

 

195 žáků  

 

 

 

 

4. ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH ŠKOLY 

4. 1. Přehled o počtu zaměstnanců 

 ve školním roce 2020/2021 bylo zaměstnáno celkem 27 zaměstnanců 

 25 pedagogických zaměstnanců a 2 nepedagogičtí zaměstnanci 

 počet pedagogů v jednotlivých oborech 

Hudební obor 20 pedagogů / z toho 1 učitelka na RD 

Výtvarný obor 3 pedagogové 

Taneční obor 2 pedagogové  

celkem 25 pedagogů 

 

4. 2. Přehled zaměstnanců 

  pedagogičtí zaměstnanci 

 Jméno zaměstnance Vyučovaný předmět Nejvyšší dosažené 
vzdělání 

1.  Dohnalová Marta klavír 
hudební nauka 

konzervatoř 

2.  Jan Doubrava, DiS. bicí nástroje 
soubor bicích nástrojů 

konzervatoř 

3.  Jana Dubšíková, dipl. spec. zobcová flétna 
klarinet, saxofon 

 
konzervatoř 
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4.  Mgr. Fialová Dana 
statutární zástupce ředitele 

VO  
 

vysokoškolské 

5.  Bc. Janošková Eva housle, kytara 
komorní soubor 

vysokoškolské  

6.  Aneta Kořínková, DiS.  
 

zobcová a příčná flétna konzervatoř 

7.  Kovandová Jindra klavír konzervatoř 
 

8.  Kučera Milan akordeon konzervatoř 
 

9.  MgA. Kupčíková Dagmar klavír vysokoškolské 
 

10.  Bc. Lukášková Lucie  rodičovská dovolená vysokoškolské 
 

11.  Bc. Lukáš Luskač, DiS. akordeon konzervatoř 
 

12.  Maršálková Michala TO taneční konzervatoř  
 

13.  Mgr. Pavlík Tomáš zpěv, EKN 
hudební nauka 
sborový zpěv 

vysokoškolské 

14.  Puškášová Yveta housle, kytara 
kytarový soubor 

konzervatoř 

15.  Mgr. Dagmar Rosendorfová VO 
 

vysokoškolské 

16.  Smutný Hynek zobcová flétna 
příčná flétna 

vojenská hudební 
škola  

17.  Hana Šmardová, DiS. zpěv, sborový zpěv 
PHV, hudební nauka 

konzervatoř 

18.  David Šebesta, dipl. um. kytara Konzervatoř 
 

19.  Bc. Tomášková Tereza  zobcová flétna 
příčná flétna 

flétnový soubor 

vysokoškolské 

20.  MgA. Radek Tomášek zobcová flétna 
příčná flétna 

flétnový soubor 

vysokoškolské 

21.  Mgr. Vacek Jaroslav klavír 
 

vysokoškolské 

22.  Valentová Dobromila VO 
 

středoškolské 

23.  BcA. Veškrnová Veronika klavír, EKN 
hudební nauka 

klavír v praxi 

vysokoškolské 

24.  Bc. Volfová Nikola TO 
 

vysokoškolské 

25.  Zouharová Lenka 
ředitelka 

violoncello 
komorní orchestr 

konzervatoř 
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 nepedagogičtí zaměstnanci 

 Jméno zaměstnance Funkce 

1. Absolínová Andrea školnice 

2. Kremláčková Lenka hospodářka 

 

 

 

4. 3. Změny stavu zaměstnanců 

 Milan Kučera / hudební obor / hra na akordeon / ukončení pracovního poměru dohodou k 30. 11. 2020 

 Bc. Lukáš Luskač DiS. / hudební obor / hra na akordeon / uzavřena pracovní smlouva od 1. 12. 2020 

 Bc. Tereza Tomášková / hudební obor / hra na zobcovou a příčnou flétnu / odchod na MD 14. 4. 2021 

 MgA. Radek Tomášek / hudební obor / hra na zobcovou a příčnou flétnu / zástup za MD od 1. 5. 2021 

 Jan Doubrava DiS. / hudební obor / hra na bicí nástroje / ukončení pracovního poměru dohodou  

k 31. 7. 2021 

 Aneta Kořínková DiS. / hudební obor / hra na zobcovou a příčnou flétnu / ukončení pracovního poměru 

dohodou k 31. 7. 2021 

 

 

4. 4. Další vzdělávání zaměstnanců 

typ kurzu počet zúčastněných zaměstnanců 

 

Webinář / Prevence vyhoření a stresu 

Eva Janošková 

Dagmar Kupčíková 

Veronika Veškrnová 

Webinář / Základy práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 

16 pedagogů 

Webinář / Prevence vyhoření a stresu 18 pedagogů 

Webinář / Distanční výuka – formy  
a metody práce s žáky online 

Dana Fialová 

Lenka Zouharová 

Základy animované tvorby Dagmar Rosendorfová 

Dobromila Valentová 
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5. PREZENTACE ŠKOLY 

5. 1. Akce / přehled 

akce / zodpovědná osoba 
termín / místo akce 

 
Výtvarná dílna pod širým nebem  

červen 2020 zámek Oslavany 
červen park Zbýšov 

Dana Fialová, Dagmar Rosendorfová, Dobromila Valentová 
 

Absolventské koncerty 
 

 
Výstava prací žáků výtvarného oboru  

17. a 18. 7. 2021 / zámecká kaple Oslavany 
Dana Fialová, Dagmar Rosendorfová, Dobromila Valentová 

 

 
Stálé výstavy prací žáků výtvarného oboru  
Cukrárna Caramella Oslavany / Dana Fialová 
Městská knihovna Oslavany / Dana Fialová 

MěÚ Zbýšov / Dagmar Rosendorfová 
Retro kavárna Zbýšov / Dobromila Valentová 

 

 
V průběhu školního roku z důvodu mimořádných opatření 

neprobíhaly žádné veřejné akce. 
 

   

 

5. 2. Úspěchy žáků - soutěže 

SOUTĚŽ MLADÝCH HUDEBNÍCH TALENTŮ 

Odborná porota Filharmonie Brno vybrala 4 talenty z Jihomoravského kraje, kteří v následující koncertní 

sezóně vystoupí společně s orchestrem Filharmonie Brno na koncertech Rodinného abonmá. V podmínkách 

distančního studia zvládla připravit repertoár Kateřina Janošková s paní učitelkou Bc. Terezou Tomáškovou. 

Společně s MgA. Dášou Kupčíkovou, která doprovázela na cembalo, nahrály a poslaly svůj výkon. 

Katka zvítězila v 1. kategorii a stala se Absolutní vítězkou, která získala v soutěži nejvíce bodů.  

 

Soutěžní přehlídka TEPLICKÉ FLAUTOHRY 2021 

Bc. Tereza Tomášková se vydala se svými žáky již poněkolikáté do 300 km vzdálených Teplic v Čechách,  

kde se zúčastnili 11. ročníku soutěžní přehlídky Teplické flautohry 2021. Soutěžní přehlídka probíhala  

18. a 19. června na Konzervatoři v Teplicích a naše žáčky si vedly výtečně. Tereza Tomášková své žačky  

skvěle připravila ve spolupráci s kolegyněmi Evou Janoškovou a Dášou Kupčíkovou. 
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Sólová hra na zobcovou flétnu: Romana Kupčíková 1. místo / Kateřina Janošková 1. místo 

Souborová hra: Kateřina Janošková, Romana Kupčíková, Barbora Janošková, Nikola Kupčíková 1. místo  

 

5. 3. Úspěchy žáků - Příprava žáků na další studium 

Někteří žáci se rozhodli ve studiu uměleckého směru pokračovat na střední a vysoké škole. 

Přípravy na náročné talentové zkoušky probíhaly vesměs distančně a našim žákům se opravdu dařilo. 

 Anna Prášková - Konzervatoř evangelické akademie Olomouc / obor zpěv 

Vyučující: Hana Šmardová DiS. 

 Filip Pátek - Konzervatoř Jana Deyla v Praze / obor skladba 

Vyučující: Mgr. Jaroslav Vacek, Yveta Puškášová 

 Hana Krutišová - Střední průmyslová škola Brno 

obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - design v uměleckém rytectví 

Vyučující: Mgr. Dana Fialová 

 Tereza Horníčková - Střední průmyslová škola Brno 

obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - design ve zlatnictví a stříbrnictví  

Vyučující: Mgr. Dana Fialová 

 Petra Nováková - Střední škola umění a designu Brno / obor Design interiéru  

Vyučující: Mgr. Dana Fialová 

 Pavel Studýnka - Mendelova univerzita v Brně / obor Design interiéru a nábytku 

 Vyučující: Dobromila Valentová 

 Michal Grzebinski - Střední průmyslová škola Brno 

obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů - design ve zlatnictví 

 Vyučující: Dobromila Valentová 

 

 

6. ÚDAJE O PROVOZU ŠKOLY  

6. 1. Projekt ŠABLONY II 

Podporu předškolního, základního a zájmového vzdělávání. Projekt je spolufinancován MŠMT a EVROPSKOU 

UNIÍ. Realizaci projektu: 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 

Získaná částku: 797 824,- Kč. Prodloužení realizace projektu: do 31. 1. 2022 

Zvolené a průběžně realizované aktivity: 

Personální podpora:  

2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ:  

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce  
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v rozsahu 8 hodin 

2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ 

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 

2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ 

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 

Rozvojové aktivity ZUŠ:  

2.VII/14 Projektový den ve škole 

Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností:  

2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání 

 

 
6. 2. Podmínky ke vzdělávání / prostorové podmínky 

Budova školy v Oslavanech / vlastník budovy Město Oslavany 

 klimatizace do ředitelny / financování ZUŠ 

 výměna klik u všech dveří / financování ZUŠ 

 výměna osvětlení sklepní učebny / financování ZUŠ 

Budova školy ve Zbýšově / vlastník budovy Město Zbýšov 

 kompletní renovace učebny VO / financování Město Zbýšov  

 kompletní r renovace učebny HO v 1. patře / financování Město Zbýšov  

 

6. 3. Podmínky ke vzdělávání / materiální podmínky 

 Oslavany – kopírovací stroj 

 Zbýšov – kopírovací stroj 

 Zbýšov nákup – ozvučení sálu TO 

 Zbýšov – nákup nových židlí do učebny VO 

 nákup hudebních nástrojů – 3x kytara, 2x housle, elektrické violoncello, 2x stage piano 

 oprava hudebních nástrojů, zakoupení učebních pomůcek, notového materiálu 

 

6. 4. Plánované opravy 

 Zbýšov – renovace TO  

 Zbýšov – vytvoření úložných prostorů pro všechny obory 

 Zbýšov – oprava lavic do VO 

 Oslavany – renovace učebny VO  

 Oslavany – výměna plynových kotlů (plán MěÚ Oslavany) 
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7. ŘÍZENÍ ŠKOLY 

7. 1. Účinnost kontrolního systému 

Hospitační činnost:  

 hospitační plán byl vytvořen, ale hospitační činnost v prezenční podobě neprobíhala.  V období, 

 kdy probíhala prezenční výuka a bylo umožněno přítomnost více osob v místnosti, se uskutečnili 

vzájemné hospitační návštěvy pedagogů v rámci projektu Šablony II. Záznam návštěv je uložen 

v zápisu plnění šablon. 

 ředitelka a statutární zástupce ředitelky dle potřeby organizovaly on-line schůzky s pedagogy 

jednotlivých borů (předmětové komise) a řešily aktuální otázky vzniklé epidemiologickou situací 

Povinná školní dokumentace: 

 pravidelná kontrola školní dokumentace probíhá 1x za měsíc 

 škola využívá evidenční program „Klasifikace“ 

 úroveň vedení a obsahu třídních knih je na velmi dobré úrovni 

 kontrolu prováděla: hudební obor – ředitelka / výtvarný, taneční obor – statutární zástupce ředitelky 

 záznam kontrol: kontrolní tabulky 

Vnitřní kontrolní systém: 

 pravidelné kontroly dle plánu kontrol 

 záznam: vnitřní kontrolní systém 

 

 

7. 2. Údaje o výsledku kontrol 

typ kontroly výsledky kontroly / opatření 

Veřejnosprávní kontrola na místě  

Zmocněný orgán: JMK 

Kontrola proběhla bez závad, nebyly zjištěny 
žádné závažné nedostatky. 
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8. HOSPODAŘENÍ 

8. 1. Úplata za vzdělání  

Rozhodnutí o výši úplaty za vzdělání ZUŠ Oslavany vydává na základě vyhlášky č. 292/1991 Sb. ve znění novely 

ze dne 7. května č. 151/2003 Sb.  

Ve výši úplaty za vzdělávání nedošlo k žádným změnám. 

 úplata za vzdělání v jednotlivých oborech za 1 měsíc  

obor 2020/2021 

Hudební obor / skupinová výuka 220,- 

Hudební obor / celá vyučovací hodina 300,- 

Výtvarný obor 210,- 

Taneční obor 180,- 

 

 

8. 2. Hospodaření za rok 2020 

Zpráva o hospodaření k  31. 12. 2020 

 všechny závazné ukazatele v roce 2020 byly splněny 

 doplňkovou činnost ZUŠ Oslavany neprovozuje 

● PŘÍJMY 

Celkové příjmy 11 882 416 

Příjmy ze školného činily 1 035 420 

Provozní dotace na přímé náklady z MŠMT 9 945 549 

Dotace na soutěž ze SVČ Lužánky 13 295 

Dotace na provoz od zřizovatele 89 000 

Podpora vzdělávání ŠABLONY II  
Dotace EU a MŠMT od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2021 
Prodloužení čerpání dotace do 31. 1. 2022 

797 824 

Úroky 1 328 

Dotace na provoz účelově určená  0 

Čerpání fondu odměn na platy zaměstnanců 0 

 
● VÝDAJE 

Investiční výdaje 84 800 

Neinvestiční výdaje 11 380 099 

Čerpání dotace ŠABLONY II od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 509 082 
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● Neinvestiční výdaje 

Náklady na platy 7 764 422 

Zák. odvody zdravotní a sociální pojištění 2 526 339 

Příděl na FKSP 149 312 

Odpisy 65 593 

Ostatní provozní náklady 1 119 433 

Ostatní osobní náklady 55 000 

● HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Zlepšený hospodářský výsledek 159 536 

● Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 

Fond odměn 0 

Reservní fond 159 536 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  V Oslavanech dne 29. 8. 2021                                                     Lenka Zouharová                     
                                                                                                       ředitelka ZUŠ Oslavany            
 
 
 
 
 


