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Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy 
školní rok 2020/2021 

 
v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a §7 Vyhlášky 15/2005 Sb., 
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 
školy, v platném znění. 
 

 

1. Charakteristika školy 
  
Právní forma:   příspěvková organizace 
Název:     Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí  
Sídlo:      Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí 
Identifikační číslo:   00 851 914  
Identifikátor školy:  600 004 465 
Místa poskytovaného vzdělávání 
nebo školských služeb:   1.    Komenského 67, 757 01 Valašské Meziříčí 
     2.    Zašová 500, 756 51 
 3.    Zašová 809, 756 51 
 4.    Vidče 181, 756 63 
 5.    Kelč 229, 756 43 
 6.    Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí 
 7.    Lešná 133, 7561 41 
 8.    Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí 
 9.    Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí 
 11.  Loučka 188, 756 44 
 12. Růžďka 203, 756 25 
Zřizovatel školy:    Zlínský kraj 
Adresa zřizovatele:   Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Vedení školy 
Ředitel školy:    MgA. Petr Hajdyla od 23. 11. 2017 (zástupce statutárního orgánu) 

Kontakt na zařízení:  telefon: 731 651 362  
e-mail: info@zus-vm.cz 
web:  www.zus-vm.cz 

Datum založení školy:  1939 
Datum zařazení do sítě:   11. 9. 1996  
Poslední aktualizace v síti:  14. 6. 2007  
Celková kapacita školy:  1 040 žáků 
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2. Vzdělávací program školy 
 

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí nabízí vzdělávání ve čtyřech uměleckých 
oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. 

Vzdělávání ve všech oborech se ve školním roce 2020/2021 realizovalo dle zpracovaného Školního 
vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí s platností od 1. 9. 2018  
(dále jen ŠVP). 

Školní vzdělávací program je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké 
vzdělávání, který byl vydán Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 31. 5. 
2010 pod č.j. 12 955/2010-22 s platností od 1. 9. 2010. 

ŠVP obsahuje identifikační údaje a charakteristiku školy, její zaměření a vize, výchovně vzdělávací 
strategie, vzdělávaní žáků mimořádně nadaných a mimořádně talentovaných, postup při hodnocení 
žáků a zejména obsah jednotlivých studijních zaměření.  

Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (ŠVP) platný od 1. 9. 2018: 

 

Hudební obor (HO) - kapitoly ŠVP číslo 5.1 – 5.9 
Studijní zaměření hudebního oboru: 
5.1 Přípravné studium  
5.2 Hudební nauka  
5.3 Klávesové nástroje a akordeon  

5.3.1 Hra na klavír  
5.3.2 Hra na varhany  
5.3.3 Hra na cembalo 
5.3.4 Hra na akordeon  
5.3.5 Skupinové praktikum, hra na klávesové nástroje a akordeon 

5.4 Smyčcové nástroje  
5.4.1 Hra na housle  
5.4.2 Hra na violu  
5.4.3 Hra na violoncello  
5.4.4 Hra na kontrabas  
5.4.5 Skupinové praktikum, hra na smyčcové nástroje  

5.5 Dechové nástroje  
5.5.1 Hra na zobcovou flétnu  
5.5.2 Hra na příčnou flétnu  
5.5.3 Hra na klarinet  
5.5.4 Hra na jazzový saxofon  
5.5.5 Hra na hoboj  
5.5.6 Hra na trubku  
5.5.7 Hra na pozoun  
5.5.8 Hra na baryton  
5.5.9 Hra na tenor  
5.5.10 Hra na lesní roh 
5.5.11 Skupinové praktikum, hra na dechové nástroje 

5.6 Strunné nástroje, bicí nástroje a cimbál  
5.6.1 Hra na kytaru  
5.6.2 Hra na elektrickou kytaru  
5.6.3 Hra na basovou kytaru 
5.6.4 Hra na bicí nástroje 
5.6.5 Hra na cimbál 
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  5.6.6 Skupinové praktikum, hra na strunné a bicí nástroje, hra na cimbál 
5.7 Sborový zpěv 
 5.7.1 Sborový zpěv  
5.8 Sólový zpěv  
 5.7.2 Sólový zpěv 
5.9 Skladba 
 5.9.1 Skladba 
5.10 Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba 
 5.10.1 Hra na EKN a jejich ovládání 
 
Výtvarný obor (VO) - kapitoly ŠVP číslo 6.1 – 6.3. 
Studijní zaměření výtvarného oboru: 
6.1  Výtvarná tvorba  
6.2 Keramika  
6.3  Animovaná tvorba  

 
Taneční obor (TO) – kapitoly ŠVP číslo 7.1 – 7.3. 
Studijní zaměření tanečního oboru: 
7.1 Přípravná taneční výchova  
7.2  TANEC – I. stupeň  
7.3  TANEC – II. stupeň 
 
Literárně-dramatický obor (LDO) – kapitoly ŠVP číslo 8. 
Studijní zaměření:  
8.1 Literárně dramatický obor 
 
 

Vzdělávání v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se ve školním roce 2020/21 realizovalo 
v ostatních ročnících podle těchto dokumentů: 

 

Hudební obor  
Učební plány HO ZUŠ – Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod. č.j. 18.418/95- 25 
s účinností od 1. září 1995 
 
Výtvarný obor  
Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod  
č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002,   
Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č.j. 15 865/2000-22 
s platností od 1. 9. 2000 

 
Taneční obor  
Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - 
Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17 620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003 
Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia  
pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17 621/2003-22 s platností  
od 1. 9. 2003 
 
Literárně-dramatický obor  
Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004  
pod č.j.22 558/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 
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3. Základní údaje za školní rok 2020/2021 
 

Počty žáků v jednotlivých oborech (k 30. 9. 2020): 
 

Název 
Hudební 

obor 

Literárně 
-dramatický 

obor 

Taneční 
obor 

Výtvarný 
obor 

CELKEM 

Počet žáků 695 17 157 171 1040 

Počet tříd (přepočet) 27,8 0,5 2,1 2,6 33 
Počet hodin 667,7 11,3 51 62 792 
Počet žáků s rozšíř. vyuč. 0 0 0 0 0 
 
Celkový počet žáků v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se stabilně drží na 100 % kapacity školy 
a nekolísá. Poprvé byla naplněna kapacita školy na 100 % ve školním roce 2008/2009. Zájem žáků  
o studium na ZUŠ Alfréda Radoka převýšil i ve školním roce 2020/2021 kapacitní možnosti školy.  
 
 

Výše vybíraného příspěvku za pololetí – školní rok 2020/2021: 
 

Název oboru Školné za jedno pololetí (v Kč) 
Hudební 1.500 Kč hudební nástroj, sólový zpěv 

1.200 Kč skup. výuka 2 žáci 
1.100 Kč skup. výuka 3 žáci 
1.000 Kč skup. výuka 4 žáci 
   900 Kč přípravné studium 
   250 Kč sborový zpěv spolu s nástrojem 
   900 Kč pěvecký sbor „Stonožka“ 
1.000 Kč pěvecký sbor MIBIDIZO a miniDIZO 

Literárně dramatický 1.100 Kč 
    900 Kč přípravné studium 

Taneční 1.200 Kč  
    900 Kč přípravné studium 

Výtvarný 1.300 Kč 
    900 Kč přípravné studium 

 
Výše příspěvku rodičů (úplaty za vzdělávání) zůstává stejná jako v předchozích letech. Tento fakt 
jistě přispívá ke stabilizaci zájmu o studium na naší škole. 
 
 

Vyučované nástroje v hudebním oboru: 
 

Oddělení klávesové a 
akordeonové 

Klavír, varhany, cembalo, akordeon, EKN 

Oddělení smyčcových 
nástrojů 

Housle, viola, violoncello, kontrabas 

Oddělení strunných a 
bicích nástrojů, cimbál 

Klasická kytara, elektrická kytara, basová kytara  
Bicí soupravy a perkuse; Cimbál 

Oddělení dechových Zobcová flétna (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová), 
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nástrojů příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, pozoun, tenor, baryton, 
lesní roh 

Oddělení přípravného 
studia, hudebních nauk 
a pěveckých sborů 

Přípravné studium, přípravné studium pro děti předškolní 
Hudební nauka (1. – 5. ročník) 
Sborový zpěv, sólový zpěv 

 
Vyučované studijní zaměření ve výtvarném oboru: 
 
 
Výtvarná tvorba 
Ateliér Výtvarné tvorby tvoří základ studia výtvarného oboru a je zaměřený na všeobecné výtvarné 
vzdělání v kresbě, malbě a prostorové tvorbě. Žáci se věnují tradičním i moderním výtvarným 
technikám. Získávají znalosti z výtvarné teorie, dějin umění, technologie. Při malbě přijdou na chuť 
akrylu, tempeře, akvarelu, kvaši i olejomalbě. V kresbě si vyzkoušejí uhel, tuš, tužky i pastel. 
V prostorových realizacích a modelování se objevují tradiční i netradiční materiály.  

 
Keramika 
Těžiště výuky v ateliéru keramiky je v rukodělném zpracování keramické hlíny – tvarování, 
modelování, zdobení. Vyučovací předměty studijního zaměření Keramika jsou Volná a užitá 
keramika a Výtvarná kultura.  

 
Animace 
Tento nejmladší ateliér na naší škole vznikl v roce 2011 jako odpověď na stále se rozšiřující 
využívání nových médií ve výtvarném umění. Původní zaměření na animaci se brzy rozrostlo  
o další média, jako je film, video art a videomapping.  

 
 
Soubory a orchestry ZUŠ  

 
Hudební obor 
 
 

Oddělení smyčcových  Smyčcový orchestr ZUŠ – p.uč. Helena Hrachová  
Smyčcový soubor – p. uč. Magdalena Kratochvílová 
 

nástrojů 
 
 

 
Oddělení strunných 
nástrojů a  

Soubor klasických kytar – p. uč. Jan Horecký 
Šupitopresto – p. uč. Jiří Butor 
Soubor elektrických kytar BASKYBIC – p. uč. I. Trpík 
Soubor elektrických kytar United Sounds-p. uč. – José De La Hoz 
Soubor bicích nástrojů „Drumatix“ – p. uč. M. Kratochvíl 

bicích nástrojů 
 

Oddělení dechových 
nástrojů 

Dechový orchestr „JazzZUŠák“ – p. uč. J. Kužela 
Flétnový soubor – p. uč. Haikerová 

 
 
Oddělení pěvecké Přípravné pěvecké sbory Nožka a Stonožka – p. uč. E. Ježíková 

Pěvecký sbor miniDIZO – p. uč. E. Ježíková 
Koncertní sbor MIBIDIZO – p. uč. E. Ježíková 
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Taneční obor: 
 
 

Literárně-dramatický obor:    
 

 

Spolupráce se školskými institucemi 
 

Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava, Církevní konzervatoř Opava, Církevní konzervatoř  
evangelické akademie Olomouc, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
JAMU Brno, Konzervatoř Brno, FaVU VUT Brno, Masarykova univerzita Brno, ZUŠ Velké Meziříčí, 
ZUŠ Zlínského kraje, ZUŠ Josefa Potočára Čadca, ZUŠ Partizánské, ZUŠ Hranice, ZUŠ Nový Jičín 
Mateřské, základní a střední školy ve Valašském Meziříčí a okolí 
 

Spolupráce s  organizacemi 
 

Spolupracujícími organizacemi se ZUŠ Alfréda Radoka jsou město Valašské Meziříčí, Kulturní 
zařízení města Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, CHECK POINT ART Praha, Česká 
filharmonie Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín, The Czech Ensemble Baroque, COOLTOUR  
- centrum pro současné umění  Ostrava, Charita, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Občanské sdružení 
TANEČNÍ CENTRUM ValMez, Občanské sdružení cimbalistů ČR, Orchestr J. P. Vejvanovského 
v Novém Jičíně, Agentura NIPOS – ARTAMA Praha, Úřad práce Valašské Meziříčí a Vsetín, Mateřské 
centrum Emcéčko, MEJLAPRODUCTION, Čajovna mezi světy, Občanské sdružení Hedvika, město 
Partizánské, Římskokatolická farnost ve Valašském Meziříčí, Českobratrská církev evangelická 
Valašské Meziříčí, Nadace OKD, Nadace Synot Děti-Kultura-Sport, Nadace Život umělce, NADACE 
VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových, Nemocnice Agel Valašské Meziříčí, Kino Svět Valašské 
Meziříčí, M-klub při Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí, PORTEDO o.p.s., stipendijní 
program MenArt aj. 

 
Spolupráce s Nadačním fondem ZUŠ Alfréda Radoka 
  
Při ZUŠ je zřízen Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, který se školou dlouhodobě spolupracuje  
a snaží se získávat finanční prostředky k zajištění soutěží, koncertů, výstav a festivalů. Každoročně 
financuje žákovské permanentky Klubu přátel hudby, jež jsou hojně využívány, dále financuje 
zájezdy na představení do divadel.  
Správní rada Nadačního fondu ZUŠ Alfréda Radoka je informována vedením školy o připravovaných 
akcích a potřebách školy a schvaluje čerpání částek na jejich pokrytí. Bez náležité finanční podpory 
rodičů žáků školy formou příspěvků do nadačního fondu a bez získávání grantů a podpory 
z prostředků města, kraje a dalších donátorů by se akce nad rámec základní výuky nedaly 
uskutečňovat.  
 
Výňatek ze statutu Nadačního fondu ZUŠ Alfréda Radoka: 
Účel NF: Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka se zřizuje za účelem podpory a rozvoje umělecké 
a tvůrčí činnosti žáků a pedagogů Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 
v rámci školy i mimo ni. 
 

Mladá scéna II 

Taneční skupina D-Company  
Taneční skupina Aneri 
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Projekt: Šablony II-Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 
aktivity pro žáky v ZUŠ Valašské Meziříčí; reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015175, spolufinancován Evropskou unií 
  

Projekt započal v ZUŠ Alfréda Radoka v září 2019. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a 
základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní 
družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a 
odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném 
vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního 
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou 
podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků 
a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 
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4. Údaje o pracovnících školy 
Přehled pedagogických pracovníků k 30. 6. 2021 

Pracovníci 
k datu 30. 6. 2021 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 46                36,8179 

Externí pracovníci                   6                  1,2174    

Další údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 

Ped. pracovníci 
poř.číslo,   os.č. 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek 
Kvalifikace 

(stupeň vzdělání, obor, aprobace, 
DPS) 

Roků ped. 
praxe 

1 ID 3716 učitel  0,8696 7 hudební ano  17 
2  8210 učitel 0,7826 7 hudební ano  13 

3D 13504 učitel 0,9130 7 hudební ano  52 
4 13503 zástupce ředitele 1 8 ekon. + spec.  ano  2 
5 13500 učitel 0,5652 7 hudební ano  10 
6 14948 učitel 1, 7 hudební ano  17 
7 20763 učitel 0,9524 8 výtvarný ano  26 
8 24120 zástupce stat. orgánu  1 8 výtvarný ano  8 
9 64900 zástupce ředitele 1 8 hudební  ano  9 

10 42112 učitel 0,5714 7 výtvarný ano  12 
11 42135 učitel 1 6 hudební ano  12 
12 42137 učitel 1 7 hudební ano  35 
13 42138 učitel 0,6957 7 hudební ano  27 
14 42143 učitel 0,5714 8 hudební ano  12 
15 42890 učitel 1 7 hudební ano  13 
16 43000 učitel 1 8 hudební ano  24 
17 49251 učitel 1 8 hudební ano  20 

18D 51135 učitel 0,9565 7 hudební ano  29 
19 51245 učitel 0,5652 7 hudební ano  29 
20 57100 učitel 0,6304 7 hudební ano  11 
21 57323 učitel 1 7 hudební ano  35 
22 61180 učitel 0,3261 8 hudební ano  14 
23 61332 učitel 0,2857 6 výtvar. ano  28 
24 61504 učitel 0,6957 8 hudební ano  23 
25 61910 učitel 0,3810 8 LDO ano  35 
26 49248 učitel 0,9348 7 hudební ano  4 
27 76369 učitel 1 8 hudební ano  23 

28D 78417 učitel 1 7 hudební ano  39 
29  78420 učitel 1 6 taneční ano  22 
30 81954 zástupce ředitele  1 8 hudební ano  30 
31 83100 učitel 0,4348 8 hudební ano  26 

      32 89000 učitel 1 6 hudební ano  11 
33 89800 učitel 1 8 hudební ano  13 

      34 90106 učitel 1 7 hudební ano  33 
35 95700 učitel 1 8 výtvarný ano  30 
36 96000 učitel 1 8 hudební ano  29 
37 96532 učitel 1 8 hudební ano  36 
38 89005 učitel 1 8 hudební ano  15 
39 31960 učitel 0,5652 7 hudební ano  8 
40 83090 učitel 0,3478 7 hudební ano  9 
41 89110 učitel 1 7 hudební ano  5 
42 90010 učitel 1 7 taneční ano  12 
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43 96800 učitel 0,3696 7 hudební ano  14 
44 82339 učitel 0,6957 7 hudební ano  3 

45D 42828 učitel 0,1429 7 LDO ano  29 
46 61921 učitel 0,5652 7 hudební ano studující 3 

         
Externí          

1E  20767 učitel 0,3043  hudební ano studující 4 
3E  61182 učitel 0,0435  hudební ano  11 
5E 64906 učitel 0,3478  hudební ano  27 

6ED 78304 učitel 0,0870  hudební ano  49 
8E 89450 učitel 0,2174  hudební ano  9 
9E 96290 učitel 0,2174  hudební ano  34 

         
Vysvětlivky k tabulce: 
U pedagogů důchodového věku je značeno vedle pořadového čísla D, u externích pracovníků E. 

 
Stupeň vzdělání Dosažené vzdělání 

3 SOU 
6 Úplné střední vzdělání 
7 Vyšší odborné 
8 Vysokoškolské 

 
Pedagogický sbor je věkově pestrý, s různými délkami odborné praxe i různou mírou úvazků.  Velké 
množství učitelů hraje ve filharmoniích, orchestrech a hudebních seskupeních různého zaměření – 
od souborů staré hudby až po současnou experimentální scénu. Mezi pedagogy je řada učitelů 
aktivně zapojených do metodické práce v rámci okresních i krajských uměleckých rad. Vysokou 
uměleckou kvalitu pedagogů dokazuje zájem odborné veřejnosti o jejich účast v porotách různých 
soutěží a přehlídek.  
 
Pedagogický sbor je stabilizovaný a přirozenou cestou se obměňující s naprostou převahou 
odborně kvalifikovaných vyučujících. Tato skutečnost se spolu s faktem, že několik učitelů dále 
studuje nebo si prohlubuje kvalifikaci, příznivě projevuje v průběhu i ve výsledcích vzdělávání. 
V rámci nutné obměny pracovníků jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni velmi 
pečlivě. Škola aplikuje marketingové principy v personalistice od okamžiku náboru zaměstnanců až 
po jejich propouštění. Snaží se zaujmout, usiluje o pozornost talentovaných uchazečů na trhu práce 
a buduje stabilitu a loajalitu svých zaměstnanců. Úkolem personálního marketingu školy je 
systematické budování dobrého jména organizace. Promyšlený a dlouhodobě aplikovaný přístup 
zajišťuje škole dostatečné množství vhodných a motivovaných zaměstnanců.  Klíčovým faktorem 
při výběru nových pracovníků je zejména splnění požadovaného vzdělání. 
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Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2021 

Pracovníci 
Nepedagogičtí pracovníci: 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní  3               2,80 

Externí 5 1,22 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2021 
 

Ostatní 
pracovníci 

- pořadové číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání, 
obor 

1 ekonom 1 8 
2 účetní 1 6 
3 administrativní pracovník 0,80 6 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy k 30. 6. 2021 
 

Název semináře: Pořadatel: 
Účast
níků: 

Náklady 
Kč: 

Obor: 

Využití nových metod a forem ve 
výuce na ZUŠ 
 

NIDV PRAHA 1 2 1 540 HO 

Využití nových metod a forem ve 
výuce na ZUŠ 
 

NIDV PRAHA 1 2 5 980 HO 

Seminář – Tvořivá škola (Kučera) Tvořivá škola, z.s. Neslovice 1 980  HO 
Seminář pro pedag. a vedení školy MgA. Libor Buchta 46           5 000 vše 
Seminář – Dílna tvořivého přístupu NIDV PRAHA 1 3 2 250 HO 

Seminář – Klavír 
Konzervatoř evangelické 
akademie 

1 990 HO 

Seminář – ( Stolařová) Prostějov 1 1 200 TO 
Školení  - Program Klasifikace  Mgr. Tomáš Zouhar 52 8 500 vše 

CELKEM  108 26 440 Kč  

 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků školy k 30. 6. 2021 
 

Název semináře: Pořadatel 
Účastní

ků 
Náklady Kč: Obor: 

Příprava účetní závěrky 
Kps, vzděl. agentura 
Ing. Pavel Bundil 

1 1 190  ekon. 

Aktuality v účetnictví pro rok 2021 
Kps, vzděl. agentura 
Ing. Pavel Bundil  

1 1 240 ekon. 

Tvorba obsahu instagramu Holky z Marketingu 1 550 
zást. 
řed. 

Veřejnosprávní kontrola 
Kps, vzděl. agentura 
Ing. Pavel Bundil 

2 3 400 Ekon. 

Aktuality VÚJ 
Kps, vzděl. agentura 
Ing. Pavel Bundil 

1 1 200 ekon. 



Výroční zpráva – školní rok 2020/2021  Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 

12 

 

Spisová služba Mgr. Pavel Filipčík   1 1 300  ekon. 

Seminář – Účetnictví, závěrka a daně 
NO 

Ing. Z. Brzobohatá , 
Brno 

1 1 490 
zást. 
řed. 

CELKEM         8 10 370 Kč  

Škola vytváří potřebné podmínky pro další vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků.  



Výroční zpráva – školní rok 2020/2021  Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 

13 

 

 
 

 

5. Výsledky soutěží ve školním roce 2020/2021 
 

a) Soutěže žáků ZUŠ vyhlašovaných MŠMT 
 
 

Ve školním roce byly soutěže žáků ZUŠ vyhlašované MŠMT zrušeny z důvodů pandemie COVID-19.  

b) Ostatní soutěže 

HUDEBNÍ OBOR 

Soutěž Pianoforte per tutti 

Příjmení a jméno soutěžícího ZUŠ (pedagog) Výsledky 

Hlaváčová Anna ZUŠ AR VM (Bazala) Zlaté pásmo (4ruční hra) 

Hlaváčová Helena ZUŠ AR VM (Bazala) Zlaté pásmo (4ruční hra) 

Makovicová Zuzana ZUŠ AR VM (Bazala) Stříbrné pásmo 

Vránová Terezie ZUŠ AR VM (Bazala) Stříbrné pásmo 

Stoklas František ZUŠ AR VM (Šoborová A.) 1.cena (4ruční hra) 

Stoklas František ZUŠ AR VM (Šoborová L.) Zlaté pásmo (VIII. kategorie) 

Stoklas František + Šnajdr Marek ZUŠ AR VM (Šoborová L.) Zlaté pásmo (IV. kategorie) 

Martinková Veronika ZUŠ AR VM (Šoborová L.) Zlaté pásmo (IX. kategorie) 

Paní učitelka Lenka Šoborová obdržela diplom za vynikající pedagogickou práci.  

Soutěž MusikTalente Limburg 2021 

Příjmení a jméno soutěžícího ZUŠ (pedagog) Výsledky 

Stoklas František + Šnajdr Marek ZUŠ AR VM (Šoborová A. + L.) 2. cena + cena za interpretaci 
skladby 

Martinková Veronika ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 2. cena 
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International music competition CMS Vienna 

Příjmení a jméno soutěžícího ZUŠ (pedagog) Výsledky 

Stoklas František ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 1.místo (kat. 17–26 let) 

Stoklas František + Šnajdr Marek ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 1. místo (kom. hra) 

Sítková Dorota ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 2. místo (kat. do 10 let) 

Hradilová Johana ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 2 místo (kat. 13–16 let) 

Martinková Veronika ZUŠ AR VM (Šoborová L.) 1.místo (kat. 17–26 let) 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Název soutěže ZUŠ (pedagog) Výsledky 

Komenský 2020 ZUŠ AR VM (Plesníková B.) Zařazení do ústředního kola, 
vytvoření videa na téma J. A. 

Komenský 
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6. Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy na 
veřejnosti ve školním roce 2020/ 2021 

 
 
Konání akcí, soutěží a přehlídek bylo z důvodů omezení vydaných vládou ve školním roce 
2020/2021 velmi omezeno. V čase, kdy to bylo možné ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 
organizovala, podílela se nebo se žáci účastnili následujících přehlídek, koncertů, festivalů a jiných 
kulturních aktivit: 

 Festival Podzimní varhany 2020 
 Vystoupení na Medových dnech města 
 Vystoupení na akci Zažij Valmez jinak 
 Soustředění smyčcového orchestru (Čarták CZ, Oščadnica SK) 
 Natáčení vánoční koledy 
 Natáčení videí a koncertů (Smyčcový orchestr, Dechové kvarteto, zpěváci, komorní hra 

Zašová) 
 Koncerty na pobočkách školy 
 Výstava VO v prostorách bistra Jako doma 
 Třídní koncerty, absolventské koncerty, koncerty pedagogů, vystoupení na akcích města 
 Online soutěže 
 

 
Bližší popis vybraných významných událostí školy: 

Mezinárodní festival PODZIMNÍ VARHANY 2020 
(podzim 2020, Valašské Meziříčí) 

Špičky varhanní interpretace zavítaly do Valašského Meziříčí v rámci 
mezinárodního festivalu Podzimní varhany již podeváté. V minulých 
ročnících se návštěvníci festivalu díky akci pořádané Základní uměleckou 
školou Alfréda Radoka mohli setkat se vynikajícími hráči varhanní 
interpretace nejen z Česka. Do Valmezu zavítal například Jaroslav Tůma, 
Marek Vrábel, Julian Gembalski, Stanislav  Šurin, Tomáš Thon a Marek 
Eben, Władysław Szymański, Stefano Pellini, Edward Laube a další. 
Smyslem přehlídky je nabídnout široké veřejnosti koncerty špičkových 
varhaníků a poskytnout inspiraci žákům studujícím obor varhany v ZUŠ. 
Program festivalu byl z důvodů opatření spojených s COVID-19 upraven a 
konaly se pouze dva ze tří plánovaných koncertů. Na zahajovacím koncertě 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie se představil rodák z Valašského 
Meziříčí a student doktorského studia v Lipsku Josef Kratochvíl spolu 

s českou operní pěvkyní Anetou Ručkovou. Druhý koncert patřil českému varhaníkovi působícímu 
ve Švýcarsku Janu Šprtovi. 
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Medové dny (září 2020, Valašské Meziříčí) 

Vystoupení žáků školy obohatilo program na Medových dnech města. Pravidelná účast na akcích 
podobného typu je nedílnou součástí aktivit školy. 
 

  

Soustředění smyčcového orchestru (říjen 2020, Valašské Meziříčí) 

Soustředění smyčcového orchestru patří mezi pravidelné aktivity školy. V rámci soustředění 
probíhá nácvik jak nového materiálu, tak i stávajícího repertoáru. Intenzivní a soustavná práce 
v rámci soustředění přináší mnoho benefitů nejen po hudební stránce, ale rozvíjí i vztahy mezi 
žáky, které jsou důležitým aspektem pro fungování souboru. 

V říjnu 2020 tak smyčcový orchestr vyjel na soustředění na Čarták. V rámci soustředění proběhl 
také koncert v blízké zvonici Soláň. 
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Tichá noc  (prosinec 2020, Valašské Meziříčí) 

Koncerty během adventní a vánoční doby nebyly možné. Z tohoto důvodu bylo natočeno speciální 
video s vánoční koledou Tichá noc, kterou pro tuto událost upravil pedagog školy p. Kužela. Stěžejní 
částí bylo samotné natočení vybraných žáků hrající na různé hudební nástroje, kteří se nemohli 
z důvodů opatření potkat. Koleda byla následně použita jako vánoční zdravice a přání do nového 
roku. Video je dostupné na youtube kanále školy. 
 

 

Natáčení koncertů a videí 

Z důvodů zmíněných opatření nebylo osobní setkání na koncertech během skoro celého školního 
roku možné. Proto vzniklo několik videí dokumentující vystoupení různých souborů školy: 

 Vánoční koncert smyčcového orchestru školy 
 Dechový underground, aneb vystoupení Saxofonového kvarteta 
 Dramatizace textů žáků LDO 
 Čtení do ouška – Vincek a Vilhelmina (práce komorní hry z pobočky Zašová) 
 Natočení písně: V domě straší duch 
 Videa tanečního oboru 

Všechna videa jsou dostupná na youtube kanále školy: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 
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Výstava výtvarného oboru (Valašské Meziříčí) 

Pro výstavu Výtvarného oboru, ateliér Heleny Galbavé, domluvila pedagožka prostory veřejnosti 
volně přístupné (galerie byly uzavřeny). Práce žáků tak byly vystaveny v prostorách místního bistra 
Jako doma.  
 

  
 

Večer nejen s Alenkou (červen 2021, Valašské Meziříčí) 

První červnová sobota patřila vystoupení dramatického oboru skupiny paní Lenky Sedláčková. 
Večer nejen s Alenkou představil jak monologické představení jednotlivých žáků, tak i společnou 
hru. Na představení se podíleli také žáci výtvarného oboru, kteří pomáhali s vytvořením scény a 
kostýmů.  
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Vystoupení tanečního oboru (červen 2021, Valašské Meziříčí) 

Na tanečních večerech se představili absolventi tanečního oboru nejen probíhajícího školního roku, 
ale i školního roku 2019/2020, kdy kulturní akce nebyly z důvodu pandemie COVID 19 možné. 
Večery nabídly pestrý program. Celkem proběhly dva taneční absolventské večery, které se konaly 
v KD Zašová. 
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STIPENDIJNÍ PROGRAM MENART 

Roční stipendijní program Nadačního fondu Magdaleny Kožené MenArt dává příležitost 
talentovaným žákům uměleckých škol a jejich pedagogům s cílem podpořit jejich práci, inspirovat 
je k výměně zkušeností a motivovat je pro další tvůrčí činnost. Do třetího ročníku programu byli ze 
ZUŠ Alfréda Radoka vybráni: 

 Markéta Pivovarčíková a její žákyně Tereza Tichánková, mentor Jan Ostrý (příčná flétna) 

 Lenka Šoborová s žákem Františkem Stoklasou, mentor Marcel Bárta (skladba) 

Stipendisté se v průběhu roku potkali celkem čtyřikrát. Více o programu na www.menart.cz 

Tereza Tichánková a Jan Ostrý 

 

 

http://www.menart.cz/
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Další aktivity jednotlivých oborů ve školním roce 2020/2021: 
 

Hudební obor 

Žáci i pedagogové hudebního oboru reprezentují školu na veřejných akcích, akcích města a 
nejrůznějších vystoupeních či koncertech (Dny města Valašské Meziříčí, Zašovské slavnosti,  
Koncerty pro Diakonii, aj.). Konání těchto akcí bylo z důvodů pandemie velmi omezené. 
 
Výtvarný obor 

Žáci výtvarného oboru se ve školním roce 2020/2021 prezentovali například výstavou VO před 
školou ve Vidči (detašované pracoviště), Výstavou v prostorách bistra Jako Doma. Výtvarný obor 
také spolupracoval s řadou organizací na lektorských programech a workshopech (Muzeum 
regionu Valašsko VM, Galerie Kaple VM, Galerie Sýpka VM).  Pedagogický sbor se zúčastnil řady 
aktivit v rámci výtvarného oboru. Akce byly opět omezeny z důvodu pandemie. 

Literárně – dramatický obor 

Žáci literárně-dramatického oboru reprezentují školu na veřejných akcích, soutěžích (Wolkrův 
Prostějov), akcích města, vystoupeních pro veřejnost, aj. Akce se z důvodu pandemie konaly 
v omezeném měřítku. 

 
Taneční obor 

Žáci tanečního oboru reprezentují školu na veřejných akcích, akcích města a organizují řadu akcí 
pro veřejnost (Taneční salón, Výchovné koncerty v Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí 
atd. – některé tyto akce vzhledem k situaci ve školním roce 2020/2021 neproběhly).  
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7. Základní údaje o hospodaření školy 
 
Dle ustanovení § 59, odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, rada kraje pravidelně jedenkrát ročně projednává zprávu o činnosti svých příspěvkových 
organizací. Na základě Zprávy o hospodaření Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské 
Meziříčí za rok 2019 bylo zpracováno Stanovisko OŠMS ZK pro hodnocení výsledků hospodaření 
organizace.  
 
Celkové hodnocení organizace 
 

 Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 
383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě 
předána do centrálního systému účetních informací státu. 

 K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k 31. 12. 2019 organizace použila 
při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. 

 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly 
kontrolovaných vazeb účetnictví.  

 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2019 byly zaslány  
ve stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly 
dodrženy a nevykazovaly rozdíly. 

 Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým bodům 
jsou dostačující. Na základě kontroly údajů byly provedeny drobné korekce.  

 Celková ekonomická situace organizace je hodnocena podle jednotlivých bodů 
vypracovaného stanoviska.  

 Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace – velmi dobrá spolupráce, termíny 
jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, evidence je 
analyticky členěna, jednání vstřícné a zpracované podklady jsou v odpovídající podobě.  

 

 
Kontroly ve školním roce 2020/21 - k 30. 6. 2021 
 
 

1. Další kontroly provedené jinými orgány  

 
Ve školním roce 2020/21 nebyly provedeny žádné kontroly.  
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8. Závěr výroční zprávy 
 
Celkový počet žáků v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se stabilně drží na 100 % kapacity školy 
a nekolísá. Zájem žáků o studium na naší škole převýšil i ve školním roce 2020/2021 kapacitní 
možnosti školy.  Škola pravidelně spolupracuje s dalšími školskými zařízeními a organizacemi. Také 
v letošním školním roce se snažila umožnit získání uměleckého vzdělání dětem z nejrůznějších 
sociálních skupin, podporuje jejich studium možností zapůjčení nástroje i širokou nabídkou výuky 
na detašovaných pracovištích v okolí, usnadňující docházku dětem bez nutnosti dojíždění. 

Žáci Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se zúčastnili několika online 
soutěží, na nichž získali vynikající místa. Soutěže pořádané MŠMT se z důvodu pandemie COVID-19 
nekonaly.    

Škola hraje mimo vzdělávací roli také důležitou úlohu v tvorbě kultury celého města. Žáci 
samostatně nebo s doprovodem učitelů vystupují na kulturních akcích, kde získávají cenné 
zkušenosti v oblasti praktického užití umění. Letošní podoba kulturního života byla z důvodu 
pandemie změněna. Většina akcí, které bylo vůbec možné zorganizovat, proběhla online. Naše škola 
se i v této virtuální podobě zapojila – natáčela se videa z oblasti hudební i divadelní, online proběhla 
i soutěž Oskárek, žáci výtvarného oboru vystavovali své obrazy na veřejných prostranstvích. 
Později bylo již možné zorganizovat i venkovní akce a vnitřní představení s omezenou kapacitou 
diváků. Zde mohli předvést své dovednosti žáci při tančení v ulicích, prezentovat online secvičené 
představení čerpající ze snové atmosféry Alenky v říši divů žáci literárně-dramatického oboru, 
veřejnosti si s chutí poslechla i vystoupení hudebních těles, jakými jsou např. soubor bicích nástrojů 
DRUMATIX či kytarové soubory. I přes nepřízeň situace se nám podařilo zorganizovat pro žáky i 
učitele workshopy s profesionály, odborné semináře, soustřední atd.  

Škola má kvalitní pedagogický sbor, který je věkově pestrý, s různými délkami odborné praxe. Mezi 
pedagogy je řada učitelů aktivně zapojených do práce v rámci okresních i krajských uměleckých 
rad. Stále se podílíme na zvyšování kvality výuky, rozvoji klíčových kompetencí žáků, rozvoji 
specifik školy a posílení moderních metodických postupů. Vedení školy podporuje další edukaci 
pedagogických pracovníků a účast na nejrůznějších školeních a soutěžích.  

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí je škola s dlouholetou tradicí, těšící se 
dobrému jménu široké veřejnosti. Vybavuje žáky pro vnímání všech druhů umění tak, aby z nich 
vyrostli kreativní, duchovně bohatí lidé, návštěvníci koncertních síní, divadel a galerií. Stěžejním 
úkolem je dobrou reputaci školy nejen udržet, ale nadále ji zvyšovat.  
 
Datum zpracování zprávy: 14. 10. 2021 

 
MgA. Petr Hajdyla, zástupce statutárního orgánu 

 
Podpis ředitele a razítko školy 
 

Rozdělovník: zřizovatel – KU Zlínského kraje, odbor ŠMS 
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