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Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy 
školní rok 2016/2017 

 
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 36, 756 51 
 3.    Vidče 181, 756 63 
 4.    Kelč 229, 756 43 
 5.    Křižná 782, 757 01 Valašské Meziříčí 
 6.    Lešná 133, 7561 41 
 7.    Sokolská 638, 757 01 Valašské Meziříčí 
 8.    Šafaříkova 726, 757 01 Valašské Meziříčí 
 9.    Poličná 276, 757 01 Valašské Meziříčí 
 10.  Loučka 188, 756 44 
Zřizovatel školy:    Zlínský kraj 
Adresa zřizovatele:   Třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 
Vedení školy 
Ředitelka školy:    Bc. Lenka Šoborová od 14. 11. 2014 (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 2016/2017 realizovalo dle zpracovaného Školního 
vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí s platností od 1. 9. 2016  
(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. 2016: 

 

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 2016/17 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 2016/2017 
 

Počty žáků v jednotlivých oborech (k 30. 9. 2016): 
 

Název 
Hudební 

obor 

Literárně 
-dramatický 

obor 

Taneční 
obor 

Výtvarný 
obor 

CELKEM 

Počet žáků 694 25 132 189 1040 

Počet tříd (přepočet) 30 0,5 1,75 3,6 35,85 
Počet hodin 721,5 12 42 86 861,5 
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 2016/2017 kapacitní možnosti školy.  
 
 
 
 

Výše vybíraného příspěvku za pololetí – školní rok 2016/2017: 
 

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

1200 – skup. výuka 2 žáci 
1.100-skup. výuka 3 žáci 
1.000-skup. výuka 4 žáci 
  900 Kč přípravné studium 
   500 Kč sborový zpěv 

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 
nástrojů 

Zobcová flétna (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová), 
příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, pozoun, tenor, baryton, 
lesní roh 
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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 rudku, 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 
Komorní hra – Věra Jakešová (Zašová) 

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 Přípravný pěvecký sbor 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: 
 
 

 

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, 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. 

 
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. 
 

Taneční skupina D-Company  
Taneční skupina Aneri 
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4. Údaje o pracovnících školy 
Přehled pedagogických pracovníků k 30. 6. 2017 

Pracovníci 
k datu 30. 6. 2017 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 44 35,0365 

Externí pracovníci 10    3,4784 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících k 30. 6. 2017 

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  14 
2  8210 zástupce ředitele 1 7 hudební ano  10 

3 D 13504 učitel 0,8696 7 hudební ano  49 
4 13500 učitel 1 7 hudební ano  7 
5 14948 učitel 0,6957 7 hudební ano  14 
6 20763 učitel 0,9524 8 výtvarný ano  23 
7 24120 zástupce ředitele 1 8 výtvarný ano  5 
8 31958 učitel 1 8 hudební  ano  7 
9 42112 učitel 0,5714 7 výtvarný ano  9 

10 42135 učitel 1 6 hudební ano  9 
11 42137 učitel 1 7 hudební ano  32 
12 42138 učitel 0,6087 7 hudební ano  24 
13 42890 učitel 1 7 hudební ano  10 
14 43000 učitel 1 8 hudební ano  21 
15 49251 učitel 1 8 hudební ano  17 
16 51135 učitel 1 7 hudební ano  26 
17 51245 učitel 0,6957 7 hudební ano  26 
18 57100 učitel 0,6304 7 hudební ano  8 
19 57323 učitel 1 7 hudební ano  32 
20 61180 učitel 0,4783 8 hudební ano  11 
21 61332 učitel 0,4286 6 výtvar. ano  25 
22 61504 učitel 0,6087 8 hudební ano  20 
23 61910 učitel 0,5714 8 LDO ano  32 
24 62528 učitel 0,1429 8 výtvarný ano  22 
25 76369 učitel 0,7826 8 hudební ano  20 
26 78417 učitel 1 7 hudební ano  36 
27 78420 učitel 1 6 taneční ano  19 
28 81954 učitel 1 8 hudební ano  27 
29 83100 zástupce stat. orgánu 1 8 hudební ano  23 
30 89000 učitel 1 6 hudební ano  8 
31 89200 učitel 0,870 8 hudební ano  7 
32 89800 učitel 1 8 hudební ano  11 
33 89020 učitel 0,6957 6 hudební ano studující 2 
34 90106 učitel 1 7 hudební ano  30 
35 95700 učitel 1 8 výtvarný ano  27 
36 96000 učitel 1 8 hudební ano  26 
37 96532 učitel 1 8 hudební ano  33 
38 96800 učitel 0,5652 7 hudební ano  10 
39 89005 učitel 1 8 hudební ano  12 
40 31960 učitel 0,6522 7 hudební ano  5 
41 83090 učitel 0,3478 7 hudební ano  6 
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42 42820 učitel 0,2609 7 hudební ano  3 
43 89110 učitel 0,5217 7 hudební ano studující 2 
44 89013 učitel 1 7 taneční ano  1 

Externí          
1E  20767 učitel 0,3043  hudební ano studující 1 
2E 42143 učitel 0,5000  hudební ano  5 
3E  42134 učitel 0,5000  hudební ano studující 1 
4E  51301 učitel 0,3043  hudební ano  19 
5E 61182 učitel 0,0870  hudební ano  9 

  6E 64906 učitel 0,0435  hudební ano  25 
7DE 78304 učitel 0,4348  hudební ano  47 
8E 49248 učitel 0,3478  hudební ano studující 3 

      9E  89450 učitel 0,3478  hudební ano  7 
     10E  96290 učitel 0,2174  hudební ano  32 

 

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.  
Mnozí učitelé jsou stále umělecky činní, hrají 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. 
 

 

Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2017 
 

Pracovníci 
Nepedagogičtí pracovníci: 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní  3 3 
Externí 2 1 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících k 30. 6. 2017 
 

Ostatní 
pracovníci 

- pořadové číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Stupeň vzdělání, 
obor 

1 ekonom 1 8 
2 účetní 1 6 
3 pracovník pro styk s veřejností 1 8 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy k 30. 6. 2017 
 

Název semináře: Pořadatel: 
Účast
níků: 

Náklady 
Kč: 

Obor: 

Celostátní setkání učitelů ZUŠ - LDO 
 

NIDV, Praha 1 1 7 980 LDO 

Celostátní setkání učitelů ZUŠ – hra na 
cimbál 
 

NIDV, Praha 1 1 
 

3 990 
 

HO 

Akreditovaný seminář AVP - MŠMT 
 

Asociace výtvarných 
pedagogů Liberec 

1 1 150 VO 

Inovace ve výtvarné výchově 
 

Asociace výtvarných 
pedagogů Liberec 

1 
1 250 

 
VO 

Tvořivá taneční výchova 
 

Středisko služeb školám 
Brno 

1 2 500 TO 

Využití nových metod a forem ve 
výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ 

NIDV, Praha 1 1 550 HO 

Využití nových metod a forem ve 
výuce dechových nástrojů na ZUŠ 

NIDV, Praha 1 4 2 250 HO 

Využití nových metod a forem ve 
výuce akordeon na ZUŠ 

NIDV, Praha 1 2 1 200 HO 

Využití nových metod a forem ve 
výuce tanečního oboru na ZUŠ 

NIDV, Praha 1 1 600 HO 

Dílna tvořivého přístupu k hudbě 
v hodinách HV 

NIDV,  Praha1 
3 2 100 HO 

Projekt - Zlínská cimbálová sobota 
Cimbálová asociace ČR 
 

1 300 HO 

Trubka v současnosti 
 

Janáčkova konzervatoř v 
Ostravě 

1 400 HO 

CELKEM  18 24 270 Kč  

 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků školy k 30. 6. 2017 
 

Název semináře: Pořadatel 
Účastní

ků 
Náklady Kč:  

Aktuální změny v právních 
předpisech 

Mgr. Šárka Nešporová, 
Olomouc 

1 1 290  ekon. 

Elektronický systém soutěží ZUŠ NIDV 1 200 PR 

CELKEM  2 1.490 Kč  

Škola vytváří potřebné podmínky pro další vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků.  
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 

Absolventi školy k 30. 6. 2017 

Název 
Obor 

Hudební  Literárně 
dramatický 

Taneční Výtvarný 

Počty absolventů  45 1 21 5 
 

Celkem 72 absolventů. 

 
Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy k 30. 6. 2017 

 
 

 

 

 

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy:  

 
SŠ/VŠ Škola Jméno žáka 

Nástroj, studijní 
zaměření 

1. SŠ Konzervatoř Ostrava Blablová Karolína Hra na varhany 

2. SŠ SUPŠ Uherské Hradiště, obor malba Mikuš Ondřej Multimédia 
3. SŠ SPS Vsetín Vybíral Michal  
4. SŠ SŠUD Brno, obor design interiéru Géhringerová Bára Design interiéru 
5. SŠ Církevní konzervatoř Opava Trusinová Alena Hra na housle 
6. SŠ CKEA Olomouc Juráňová Zdenka Hra na cembalo 

 
 

 

Konzervatoř UMPRUM střední Jiné 
přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

4 3 2 2 1 1 



Výroční zpráva – školní rok 2016/2017  Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 

12 

 

 

6. Výsledky soutěží ve školním roce 2016/2017 
 

Ústřední kola soutěže žáků ZUŠ vyhlašovaných MŠMT 

Film Vánoční příběh - Vybíral, Mach, Štefka, Ježová, Liebel, Redl  
(p.uč. Wojaczek) – mediální tvorba - zlaté pásmo 

Juráňová Zdenka – hra na klavír -  (p.uč. Lenka Šoborová) - čestné uznání I. stupně 

Palyza Vojtěch – hra na kontrabas - (p.uč. Iva Vémolová) - 1. místo 

Dvořák Jiří – hra na kytaru - (p.uč. Jan Horecký) - čestné uznání 

Krajská kola soutěže žáků ZUŠ vyhlašovaných MŠMT 

ZUŠ Bystřice pod Hostýnem pořádala 28. dubna 2017 soutěžní přehlídku VÝTVARNÉHO 
OBORU. V krajském kole byli žáci ZUŠ Alfréda Radoka velmi úspěšní a do kola ústředního 
vybudovali 13 postupů. 

a) jednotlivé plošné a prostorové práce - II.kategorie: žáci I. stupně ve věku 7 -13 let 

Hlaváčová Helena (Galbavá) - SP + P 

Holčáková Michaela (Wojaczek) - SP + P 

Kočíb Matěj (Galbavá) - B 

Pavelka Matěj (Billová) - DzÚ 

Rohlederová Marie (Billová) - DzÚ 

Hajná Martina (Billová) - DzÚ 

Sedláčková Aléda (Billová) - DzÚ 

Hurychová Magdalena (Galbavá) - DzÚ 

a) jednotlivé plošné a prostorové práce - III. kategorie: žáci II. stupně ve věku 14 - 20 let 

Hapková Tereza (Wojaczek) - ZP + P 

Gehringerová Bára (Wojaczek) - ZP + P 

Pobořilová Natálie (Wojaczek) - ZP + P 

Hurychová Anna (Galbavá) - SP + P 
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Hapková Tereza (Wojaczek) - SP + P 

Tkadlecová Eva (Wojaczek) - SP + P 

Kořenková Michaela (Wojaczek) - SP + P 

Vymětalíková Markéta (Wojaczek) - SP + P 

Vymětalíková Hana (Wojaczek) - SP + P 

Hurychová Beata (Galbavá) - B 

Valchařová Adéla (Wojaczek) - B 

Vymětalík Radek (Galbavá) - DzÚ 

Gášková Marie (Galbavá) - DzÚ 

Gášek Jan (Galbavá) - DzÚ 

Žilinská Gabriela (Galbavá) - DzÚ 

b) řady výtvarných prací a výtvarné projekty - IV.kategorie: smíšené kolektivy do 26 let 

Na co se to díváme? - Kozák, Štěpán, Studeník, Honsová, Koléšková, Pavlica, Heřmanská (Koléšková) 
- B 

e) multimediální tvorba žáků - III. kategorie: žáci II.stupně ve věku 14-20 let 

Film Fantastická cesta - Mikuš, Korábečný, Koléšková, Koláček, Bok, Baroš, Liebel, Mach, Štefka, 
Vybíral (Hajdyla) - SP + P 

Vánoční příběh - Vybíral, Mach, Štefka, Ježová, Liebel, Redl - SP + P 

 Vysvětlivky: ZP - zlaté pásmo, SP - stříbrné pásmo, B - bronz, DzÚ - diplom za účast,  
P - postup do ústředního kola 

SZUŠ D-MUSIC v Kroměříži pořádala 5. dubna 2017 krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve HŘE NA 
KYTARU. 

0.b) kategorie - do 9 let 

Kuipers Amálie (Horecký) - 2. místo 

 0.c) kategorie - do 10 let 

Románek Jan (Horecký) - 2. místo  



Výroční zpráva – školní rok 2016/2017  Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 

14 

 

I.kategorie - do 11 let 

Heřman Šimon (Butor) - 3. místo  

II.kategorie - do 12 let 

Novosad Jan (Horecký) - čestné uznání 

V.kategorie - do 15 let 

Dvořák Jiří (Horecký) - 1.místo P, Postupy do ústředního kola (P) 

První soutěžní den krajského kola soutěže žáků Základních uměleckých škol ve HŘE NA 
SMYČCOVÉ NÁSTROJE (housle, koncertantní obsazení) se uskutečnil 28. března v ZUŠ 
Uherském Hradišti. Další smyčcové nástroje (violoncello, kontrabas) se v krajském kole 
představily dne 3. dubna v ZUŠ Zlín.  

HOUSLE 

0. kategorie  

Januš David (Hrachová, Jelínková) 2.místo  

Kudělová Dora (Kratochvílová, Kratochvíl) 3.místo  

IV. kategorie 

Kratochvíl Antonín (Kratochvílová, Kratochvíl) 1.místo 

VIII. kategorie 

Přádková Martina (Kratochvílová, Kratochvíl) 3.místo  

KONCERTANTNÍ OBSAZENÍ 

III.kategorie 

Koncertantní obsazení - Tichá, Bášová (Hrachová,Mikušek) - 3.místo  

VIOLONCELLO 

VIII. kategorie  

Jelínek Pavel (Pimek,) 1. místo NP 
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KONTRABAS 

III.kategorie 

Pivovarčíková Barbora (Vémolová) 2.místo 

IV.kategorie 

Stromšík Václav (Vémolová) 2. místo  

V.kategorie 

Skalík Ondřej (Vémolová) 1. místo  

VI. kategorie 

Palyza Vojtěch (Vémolová) 1. místo P 

Návrhy na postup do ústředního kola (NP), Postupy do ústředního kola (P) 

Krajské kolo soutěžě žáků ZUŠ ve HŘE NA KLAVÍR se uskutečnilo 16. a 17. března v ZUŠ 
Kroměříž. 

V. kategorie 

Kratochvíl Antonín (Kratochvíl) 2.místo 

Sýkora Adam (Bazala) 3.místo 

VI. kategorie (do 14 let)  

Pivovarčíková Barbora (Vémolová) 2.místo  

VII. kategorie  

Juráňová Zdenka (Šoborová) 1.místo P 

VIII. kategorie 

Hurychová Anna (Vémolová) 1.místo  

Postupy do ústředního kola (P) 
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Okresní kola soutěže žáků ZUŠ vyhlašovaných MŠMT 

Okresní kolo soutěžě žáků ZUŠ ve HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE se uskutečnilo 8. března v 
ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. 

HOUSLE 

0. kategorie  

Januš David (Hrachová, Jelínková) 1.místo *P 

Kudělová Dora (Kratochvílová, Kratochvíl) 1.místo P 

I. kategorie 

Koléšková Marie (MIkulcová, Jelínková) 2.místo 

II. kategorie  

Pernická Klára (Kratochvílová, Kratochvíl) 2.místo 

IV. kategorie 

Kratochvíl Antonín (Kratochvílová, Kratochvíl) 1.místo*P 

VIII. kategorie 

Přádková Martina (Kratochvílová, Kratochvíl) 1.místo P 
 
VIOLONCELLO 

VIII. kategorie 

Jelínek Pavel (Pimek, Jelínková) 1. místo P 

KONTRABAS 

III.kategorie 

Pivovarčíková Barbora (Vémolová) 1.místo *P 

IV.kategorie 

Stromšík Václav (Vémolová) 1. místo P 
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V.kategorie 

Skalík Ondřej (Vémolová) 1. místo P 

VI. kategorie 

Palyza Vojtěch (Vémolová) 1. místo P 

KONCERTANTNÍ OBSAZENÍ 

III.kategorie 

Koncertantní obsazení - Tichá, Bášová (Hrachová,Mikušek) - 1.místo P 

Zvláštní ceny (*) 

3. místo v absolutním pořadí – Januš David (housle) 

1. místo v absolutním pořadí – Kratochvíl Antonín (housle) 

1. místo v absolutním pořadí – Pivovarčíková Barbora (kontrabas) 

 Postupy do krajského kola (P) - 10 soutěžících 

Januš David, Kudělková Dora, Kratochvíl Antonín, Přádková Martina, Jelínek Pavel, Pivovarčíková 
Barbora, Stromšík Václav, Skalík Ondřej, Palyza Vojtěch, Koncertantní obsazení  

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí pořádala 1. března 2017 okresní kolo soutěže žáků 
ZUŠ ve HŘE NA KYTARU. 

0.b) kategorie - do 9 let 

Kuipers Amálie (Horecký) - 1. místo P 

0.c) kategorie - do 10 let 

Románek Jan (Horecký) - 1. místo P 

I.kategorie - do 11 let 

Heřman Šimon (Butor) - 1. místo P 

II.kategorie - do 12 let 

Novosad Jan (Horecký) - 1. místo P 
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V.kategorie - do 15 let 

Dvořák Jiří (Horecký) - 1.místo *P 

*1. místo v absolutním pořadí – Dvořák Jiří (Horecký) 

Postupy do krajského kola (P) 

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve HŘE NA KLAVÍR se uskutečnilo 23. února v ZUŠ Rožnov 
pod Radhoštěm. 

0. kategorie (do 8 let) 

Vránová Terezie (Bazala) 1.místo 

I. kategorie (do 9 let) 

Machová Dorota (Holišová) 2.místo 

Daňková Anna (Vaculíková)  

II. kategorie (do 10 let) 

Příleská Eliška (Jelínková) 1. místo 

Soušek Michael (Kratochvíl) 1. místo 

Kubjátová Markéta (Jelínková) 2.místo 

Hlaváčová Anna  (Bazala) 2. místo 

IV. kategorie (do 12 let) 

Machová Barbora (Holišová) 2.místo 

Valoušková Františka (Vémolová) 2. místo 

Kubjátová Klára (Jelínková) 2.místo 

Zátorský Daniel (Vémolová) 3. místo 

Radová Nela (Vaculíková)  

V. kategorie (do 13 let) 

Kratochvíl Antonín (Kratochvíl) 1.místo*P 
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Sýkora Adam (Bazala) 1.místo*P 

VI. kategorie (do 14 let)  

Pivovarčíková Barbora (Vémolová) 1.místo P 

Hurychová Beata (Vémolová) 2.místo 

Kutěj Viktor (Bazala) 2.místo 

VII. kategorie (do 15 let) 

Juráňová Zdenka (Šoborová) 1.místo*P 

VIII. kategorie (do 16 let)   

Hurychová Anna (Vémolová) 1.místo P  

IX. kategorie (do 18 let) 

Jenčo David  (Kratochvíl) 2. místo 

Zvláštní ceny (*) 

3. místo v absolutním pořadí – Kratochvíl Antonín  

3. místo v absolutním pořadí – Sýkora Adam  

1. místo v absolutním pořadí – Juráňová Zdenka 

Postupy do krajského kola (P) - 5 soutěžících 

Kratochvíl Antonín, Sýkora Adam, Pivovarčíková Barbora, Juráňová Zdenka, Hurychová Anna 

 

Soutěže ve školním roce 2016/2017 (kromě vyhlašovaných MŠMT) 

Soutěž pěveckých sborů Chrám i tvrz Vsetín 

Zvláštní ocenění p. Ježíkové  za vedení sboru a skladatelskou činnost 

Dětský pěvecký sbor Stonožka 2. místo, Dětský pěvecký sbor miniDIZO 1. místo 

  



Výroční zpráva – školní rok 2016/2017  Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 

20 

 

 

1. ročník celostátní klavírní přehlídky PIANOFORTE PER TUTTI aneb klavír pro všechny, 
Příbor 

Vránová Tereza – stříbrné pásmo v 1.kat. 

Kutěj Viktor – stříbrné pásmo v 6.kat. 

Sýkora Adam – zlaté pásmo v 6.kat. 

Hlaváčová Helena – stříbrné pásmo v 1.kat. 

Hlaváčová Anna – stříbrné pásmo v 3.kat. 

Radová Nela – stříbrné pásmo ve 3.kat. 

Daňková Anna – stříbrné pásmo ve 3.kat. 

Srba Štěpán - zlaté pásmo a zvláštní ocenění za provedení skladby P.Bazaly - Vlnky 

Sýkora Adam – zvláštní ocenění za provedení skladby A.Coplanda 

p.uč. Bazala, p.uč. Vaculíková 

 

Celostátní přehlídka školních pěveckých sborů, krajské kolo Chropyně 

miniDIZO – zlaté pásmo/ p.uč. E.Ježíková 

 

Taneční soutěž Prostory 2017, Postřelmov 

junioři – Z nebes, zvláštní ocenění, 1. místo – Hanging tree, Hlavní cena – Možnost volby,  
choreografie: D.Varga Vašíčková 

 

 TANEČNÍ SKUPINA ROKU 

juniorská i dospělá kategorie - zlato 
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XI. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ BRNO, ŽESTĚ BRNO 

Ondřej Tomečka (trubka, p.uč. A. Kučera)  - čestné uznání  

 

XII. CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICA INSIEME (BENÁTKY, ITÁLIE) 

Anna Hlaváčová – 4. místo 

Viktor Kutěj – diplom za účast 

p.uč. Petr Bazala 

 

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ, Uničov 

MiniDIZO – Zvláštní cena poroty za výborné provedení skladby Bublina od Evy Ježíkové 
(p.uč. Ježíková)  
 
 
 
PORTA MUSICAE, Nový Jičín, XI. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ 
 
MIBIDIZO - stříbrné pásmo a zvláštní cena za provedení japonské lidové písně Aizu-bandai-san 
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7. Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti ve školním roce 2016/ 2017 
 
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí ve školním roce 2016/2017 organizovala, podílela se nebo  
se její žáci účastnili těchto přehlídek, koncertů, festivalů a dalších kulturních aktivit: 

 Festival PODZIMNÍ VARHANY 2016 
 Hudební workshopy 
 Soutěžní přehlídka animovaných filmů Oskárek 2016 
 MIKULÁŠENÍ 2016 
 Festival ZUŠKA? ZUŠKA! ve Zlíně 
 OPEN ZUŠ 
 Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve HŘE NA KYTARU 
 Muzejní noc ve Valašském Meziříčí 
 WOLKRŮV PROSTĚJOV 
 Den dětí v zámeckém parku 
 Cena města Valašské Meziříčí a další významné události města 
 Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba 
 Česko zpívá koledy 
 Návštěvy koncertů koncertního předplatného KZ města Valašské Meziříčí 
 Koncerty na pobočkách školy 
 Třídní koncerty, velikonoční a vánoční koncerty, absolventské koncerty, koncerty pedagogů, 

vystoupení na akcích města 
 Divadelní představení Ta, která odchází, ta, která přichází 
 Závěrečné vystoupení LDO aneb co se na políčku LDO letos přihodilo 
 Divadelní představení Proč chodí holky na záchod společně? 
 Festival ZUŠ ALFRÉDA RADOKA 2017 

 Výstava výtvarného oboru v Galerii Sýpka 
 Výstava „O neobyčejném putování Alfréda Radoka“  
 Setkání s režisérem Janem Kačerem (doprovodný program výstavy „O neobyčejném 

putování Alfréda Radoka“) 
 Koncert dechového orchestru JazzZUŠák 
 Taneční salón I. - přehlídka celoroční práce tanečníků 
 Taneční salón II. 
 Koncert populární hudby 
 Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů 
 Made in ZUŠ – mladá umělecká líheň ZUŠ 
 Koncert EWY FARNE – předkapela CELBOSS (pedagogové školy) 

 
 
K nejdůležitějším soutěžím, kterých se účastnili žáci ZUŠ, patří tyto mezinárodní, celostátní a 
krajské soutěže: 
 

 PIANOFORTE PER TUTTI, PŘÍBOR 
 XI. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ, BRNO 
 PORTA MUSICAE, NOVÝ JIČÍN, XI. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DPS 
 Chrám i tvrz 2017 
 Taneční skupina roku 
 Taneční soutěž prostory 
 XII. CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICA INSIEME (BENÁTKY, ITÁLIE) 
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Bližší popis vybraných 
významných událostí školy: 

Mezinárodní festival 

PODZIMNÍ VARHANY  
(podzim 2017, Valašské 

Meziříčí) 

Mezinárodní festival Podzimní 
varhany se ve Valašském Meziříčí 
uskutečnil již popáté. V minulých 
ročnících se návštěvníci festivalu 
díky akci pořádané Základní 
uměleckou školou Alfréda Radoka 
mohli setkat se špičkami varhanní 
interpretace nejen z Česka.  
Do Valmezu zavítal Jaroslav Tůma, 
Marek Vrábel, Julian Gembalski, 
Stanislav  Šurin, Tomáš Thon  
a Marek Eben, Władysław 
Szymański a další.  
S nádhernou hudbou se 
návštěvníci festivalu setkali již 
tradičně pod klenbou kostela 
Nanebevzetí Panny Marie  
ve Valašském Meziříčí.  
Na zahajovacím koncertu  
se představil mladý varhaník Josef 
Kratochvíl. Další koncert patřil 
vynikajícímu maďarskému 
varhaníkovi Balász Szaboa.  
Na závěrečném koncertu se 
milovníkům varhan představil američan David Di Fiore. Smyslem přehlídky je nabídnout široké 
veřejnosti koncerty špičkových varhaníků a poskytnout inspiraci žákům studujícím obor varhany v 
ZUŠ.  
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Hudební workshopy  

Hledej v sobě 

STAR…Jak na to… 
(22. 11.,  30.11., 15. 12. 

2016, Valašské Meziříčí) 

ZUŠ Alfréda Radoka je s hudbou 
spojena od nepaměti. Na druhé 
straně, ale chce jít s dobou a chce 
nabízet mladým generacím nový 
přístup, zajímavé podněty, nové 
postupy a metody, ale především jim 
zprostředkovat lásku k hudbě. 
V prostorech školy se proto odehrály 
workshopy, které měly za cíl spojit 
všechny nadšence a zvědavce  
ze světa hudebních nástrojů.  
Zacíleno bylo především na tvořivé 
hudební činnosti. Byl prezentován 
soubor metod a postupů, zaměřený 
na rozvoj dovedností žáků v hudební 
výchově. V rámci workshopů  
Jak na to… se uskutečnily tři 
jedinečné kurzy. První zaměřený na 
zpracování hudby, Záznam hudební 
nahrávky a práce s ním. Druhý byl 
orientován na pop-rock. Na 
programu byla prohlídka rockové 
zkušebny, ukázka práce pop-
rockového umělce, práce ze zpracováním hitu, ukázka výuky populárního zpěvu, zkouška práce 
s mikrofony, cvičení hlasové techniky, možnost karaoke s profesionální zpěvačkou aj. Závěrečný 
workshop byl hudebně-slovesný kurz Jak se skládá písnička.  

 

 
 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ANIMOVANÝCH 

FILMŮ OSKÁREK  
(1. 12. 2016, Kino Svět Valašské Meziříčí) 

Celostátní soutěžní přehlídka zaměřená na animovanou 
tvorbu studentů základních uměleckých škol dává šanci 
mladým tvůrcům do osmnácti let. V pořadí již čtvrtý 
ročník celostátní soutěže Oskárek má za cíl navázat na 
úspěch předešlých ročníků. Také si klade za cíl dále 
motivovat a podpořit děti, které se v ZUŠkách věnují 
animaci. Soutěž nabízí možnost uměleckého porovnání, 
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inspirace, navazování nových kontaktů v oboru animované tvorby, ale také zpětnou vazbu 
prostřednictvím hodnocení odborné poroty. Letošní ročník poctil svou návštěvou přední český 
animátor Pavel Ondrašík.   

MIKULÁŠENÍ (3. 12. 2016, Kino Svět, Valašské Meziříčí) 

Mikulášské odpoledne plné skvělé jazzové muziky a nestárnoucích swingových melodií pod názvem 
„Mikulášení 2016“ přichystal pro širokou veřejnost dechový orchestr JazzZUŠák v sobotu  
3. prosince 2016.  V Kině Svět ve Valašském Meziříčí se rozezněly saxofony, trubky, klarinety, 
kytary i bicí a nabídnou posluchačům ty nejlepší evergreeny zlaté éry swingu. Již tradičně vystoupili 
na Mikulášení také hosté, tím hlavním byla kapela Foggy Way ze Zlína.  
Mladý orchestr si pro své publikum připravil skvělý program a 8. ročník této akce byl opět velmi 
úspěšný.  

Okresní kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru (1. 3. 2017, VM) 

Po třech letech se uskutečnila soutěž žáků ZUŠ ve hře na klasickou kytaru. Letos ZUŠ Alfréda 
Radoka Valašské Meziříčí hostila toto hudební klání. Tóny klasických kytar se rozezvučel koncertní 
sál ZUŠ ve středu 1. března 2017. Žáci navštěvující hru na kytaru v základních uměleckých školách  
z celého okresu se sjeli do Valašského Meziříčí, aby se zde utkaly v soutěži vyhlašované 
Ministerstvem školství České republiky. Soutěž byla veřejnosti volně přístupná. 

ZUŠ OPEN (30. 5. 2017) 

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se k akci ZUŠ OPEN 2017 připojila 
velkolepou přehlídkou práce tanečního oboru – Taneční salón. Taneční salón je již 6. ročníkem 
přehlídky zaměřené na klasické taneční umění, pronikání moderních žánrů do tradičních tanečních 
forem a propojení nejnovějších trendů pohybového umění s klasickým baletem. Salón je exkluzivní 
setkání a prezentace umělců a uměleckých souborů. Dále výtvarným tvoření na nádvoří zámků 
Žerotínů a také jedinečnou videoprojekcí na téma ZUŠ OPEN ve valašskomeziříčském kině Svět. 
Škola se tak přidala k celostátnímu happeningu ZUŠ ve veřejném prostoru.  
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WOLKRŮV PROSTĚJOV (9. 3. 2017, Valašské Meziříčí) 

Prestižní soutěžní přehlídka sólových 
recitátorů a divadla Wolkrův Prostějov se 
letos konala již po šedesáté. Wolkrův 
Prostějov patří k recitačním soutěžím 
s nejdelší tradicí v České republice, první 
ročník se odehrál již v roce 1957. ZUŠ 
Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 
v letošním roce tuto soutěž opět pořádala. 
Wolkrův Prostějov je přehlídka 
nejinspirativnějších vystoupení sólových 
recitátorů, recitačních souborů a divadel 
poezie. Je příležitostí k setkání interpretů 
literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích 
výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, 
výměně názorů a zkušeností a ke 
vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je 
také podpořit zájem pedagogů, studentů a 
širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí 
interpretaci, iniciovat a obohacovat další 
dění a aktivity v oblasti uměleckého 
přednesu a divadla poezie. 
 
 
 
 
 

FESTIVAL ZUŠ ALFRÉDA RADOKA 2017  (27.4. – 21. 6. 2017, VM)  

Multižánrový festival ZUŠ Alfréda Radoka navazuje na projekt Odkaz Alfréda Radoka městu 
Valašské Meziříčí pod záštitou Václava Havla z roku 2011 a koná se každoročně na konci školního 
roku. Hlavním smyslem festivalu je propojování uměleckých žánrů – divadelních, tanečních  
i výtvarných, hodnota je i v setkávání profesionálních umělců s žáky umělecké školy, vzájemná 
inspirace a obohacení.  Festival je také každoročně pod záštitou města Valašské Meziříčí. 
 
Festivalový program zahrnoval řadu kulturních aktivit: 

 Výstava výtvarného oboru v Galerii Sýpka 
 Výstava „O neobyčejném putování Alfréda Radoka“  
 Setkání s režisérem Janem Kačerem (doprovodný program výstavy  

„O neobyčejném putování Alfréda Radoka“) 
 Koncert dechového orchestru JazzZUŠák 
 Taneční salón I. - přehlídka celoroční práce tanečníků 
 Taneční salón II. 
 Koncert populární hudby 
 Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů 
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 Made in ZUŠ – mladá umělecká líheň ZUŠ 
 Koncert EWY FARNE – předkapela CELBOSS (pedagogové školy) 

 

Program 2017: 

O neobyčejném putování Alfréda Radoka, Muzejní a galerijní centrum, 27.4.2017-
11.6.2017, Vernisáž 27.4.2017 v 18:00.  
Festival ZUŠ Alfréda Radoka byl slavnostně zahájen touto výstavou.  
Výstava o nevšední a složité životní a umělecké dráze člověka, jehož jméno patří mezi 
nejvýznamnější osobnosti české divadelní a filmové režie. 

 

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Alfréda Radoka VM, Galerie Sýpka, 3.5.2017-
18.6.2017, Vernisáž 3.5.2017 v 18:00 
Výstava nabídla celistvý pohled na rozmanitost výtvarných přístupů a mnohost uměleckých forem, 
které byly realizovány ve školním roce 2016/2016. Ve všech třech patrech galerie vystavovali své 
kresby, malby, animace, filmy, prostorové realizace i grafiky studenti ateliérů Petra Hajdyly,  
Heleny Galbavé, Hany Billové, Veroniky Koléškové, Ireny Pištěcké a Leszka Wojaczka.  

Koncert JazzZUŠáku – Caffé Bar Rosso Nero, pátek 12. 5. 2017 
Vystoupení jedinečného jazzového orchestru JazzZUŠák pod vedením Bc. Jaromíra Kužely. 

Taneční salón I.-Sál KD Zašová, 26.5. a 28.5.2017 
Taneční salón II.-Kino Svět VM, 30.5.2017, Amfiteátr Valašské Meziříčí  – 8.6.2017 
Velkolepé přehlídky celoroční práce všech žáků tanečního oboru ZUŠ pod vedením Ireny Stolařové 
a Eriky Ullmannové. 

Koncert populární hudby, M-Klub VM, 12. 6. 2017 
Hudební líheň talentovaných žáků naší školy – populární zpěv a Daniela Czudková,  
United Sound pod vedením José De La Hoze. 
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Závěrečný koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ – Sál KZ, čtvrtek 15. 6. 2017 
Na koncertě diváci uviděli a uslyšeli nejmladší žáky v přípravném sboru Stonožka a mladší žáky, 
kteří navštěvují sbor miniDIZO. Nechyběl také koncertní sbor MIBIDIZO, ověnčený řadou úspěchů  
z českých i mezinárodních soutěží. 

Ewa Farna s kapelou, Amfiteátr Valašské Meziříčí 20. 6. 2017 
Ewa Farna, talentovaná rocková zpěvačka, se poprvé představila ve Valašském Meziříčí. Koncert 
měl vynikající návštěvnost a kladné hodnocení. Jako předskokan vystoupila kapela Celboss složená 
z pedagogů školy. Koncert byl velmi výchovný a inspirativní pro děti navštěvující ZUŠ nejen  
ve Valašském Meziříčí.  

 

Made in ZUŠ – Nádvoří KZ Valašské Meziříčí, středa 21. 6.2017 
Vystoupení mladých hudebních skupin, které vzešly z umělecké líhně ZUŠ Alfréda Radoka  
a známého hosta skupiny Docuku.  

Chrám i tvrz (Vsetín) – krajská soutěž pěveckých sborů 

STONOŽKA  - 2. místo,  miniDIZO – 1. místo  
 
Krajská soutěž Chrám i tvrz je zaměřena na krásu českého jazyka v mluveném i pěveckém projevu, 
a koná se každoročně v Domě kultury ve Vsetíně. Přípravný pěvecký sbor Stonožka, složený 
s nejmladších dětí, získal v letošním roce 2. místo. Dalším úspěchem naší školy na této soutěži bylo 
krásné 1. místo pro pěvecký sbor miniDIZO. Skvělých umístění v soutěži zaměřené na opěvování 
krásy rodného jazyka dosáhly sbory pod vedením Mgr. Evy Ježíkové. Zvláštní ocenění získala 
sbormistryně p. Ježíková za vedení sboru a skladatelskou činnost. 
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XII. CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICA INSIEME  

(Benátky, ITÁLIE) 

Žáci školy Viktor Kutěj a Anna Hlaváčová se zúčastnili Mezinárodní prestižní soutěže XII. 
CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICA INSIEME v Benátkách v Itálii. Žáci i pedagog pan učitel Petr 
Bazala školu vzorně reprezentovali a přivezli krásné umístění. Viktor Kutěj získal diplom za účast, 
Anna Hlaváčová 4. místo.  

 
Další aktivity jednotlivých oborů ve školním roce 2016/2017: 
 

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, 
Jazzový festival ve Vsetíně, Vánoční trhy, Den dětí, Muzejní noc, Česká mše vánoční – Jakub Jan 
Ryba, Česko zpívá koledy, Slet bubeníků v Rožnově p.R., aj.) 
 
Výtvarný obor 
 

Žáci se výtvarného oboru se ve školním roce 2016/2017 prezentovali například na výstavě VO 
v Galerii Sýpka ve VM, výstavou VO v kině Vidče (detašované pracoviště), Muzejní nocí ve VM 
(prezentace VO pro veřejnost – výstava prací, výtvarný workshop, ateliér animace), aj. 
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. 

Literárně – dramatický obor 

 

Žáci literárně-dramatického oboru reprezentují školu na veřejných akcích (cimbálový festival), 
soutěžích (Wolkrův Prostějov), akcích města, vystoupeních pro veřejnost (představení Proč chodí 
holky na záchod společně?, závěrečné vystoupení Aneb co se na políčku LDO přihodilo, divadelní 
představení Ta která odchází, ta která přichází), aj. 

 
Taneční obor 
 
Žáci tanečního oboru reprezentují školu na veřejných akcích, akcích města a organizují řadu akcí 
pro veřejnost (Open ZUŠ, Muzejní noc, Taneční salón, Výchovné koncerty v Kulturním zařízení 
města Valašského Meziříčí, atd.). 
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8. 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 2016 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. 2016 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. 2016 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 tohoto 
vypracovaného stanoviska.  

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

 

Kontroly ve školním roce 2016/17 - k 30. 6. 2017 
 
 
Kontrola Ministerstva financí, Auditní orgán  č.j, - MF-MF-37685/2016/5202-9 
termín:  14. prosince 2016 

 
Předmětem kontroly bylo „Ověření stálosti operace v souladu s čl. 57 nařízení Rady (ES)  
č. 1083/2006. Předmětem auditního šetření byl projekt „ Umění nám pomáhá přátelit se přes 
hranice“ smlouva č. 22410220038. 
 
Výsledek kontroly: Udržitelnost projektu a naplnění cílů byla ověřena souladem mezi Následnou 
monitorovací zprávou a předloženou fotodokumentací a videozáznamem a fyzickou kontrolou. 
Při kontrole na místě nebyly zjištěny nedostatky a plánovaných aktivit projektu a s tím 
spojených výstupů bylo dosaženo. 
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Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Vsetín – č.j. 47012/010065/17/010/PP 
Termín kontroly dne 4. 4. 2017 
 
     Předmětem kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém        
     pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku   
     zaměstnanosti. Oprávnění k provedení kontroly je dáno ustanoveními zákona č. 582/1991Sb.,  
    a zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Výsledek kontroly: Kontrolou za období od 1. 5. 2014 do 28. 2. 2017 nebyly zjištěny žádné 
nedostatky, nedoplatky pojistného ani penále z prodlení plateb.  Kontrolované oblasti byly 
v souladu s příslušným ustanovením zákona.
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9. Závěr výroční zprávy 
 
Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí opět potvrdila svými výsledky své 
prestižní postavení v nabídce mimoškolních vzdělávacích aktivit ve městě. V okresních kolech 
soutěží MŠMT žáků základních uměleckých škol získali žáci této školy tituly absolutních vítězů 
všech kategorií, výborná ocenění získali pak také v kolech krajských i celostátních, kde prokázali,  
že patří mezi špičku v celorepublikovém měřítku. Již podruhé obdržel titul nejlepšího kontrabasisty 
ve své kategorii její  žák v ústředním kole. Počty absolventů se v posledních dvou letech podařilo 
navýšit o několik desítek žáků. 
 Všechny tyto úspěchy se škola snaží dostatečně publikovat, což se odráží také v zájmu o studium 
v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, kdy u přijímacích zkoušek není možné 
uspokojit dostatečně všechny zájemce, zájem bývá řádově o několik desítek  počtu dětí vyšší než 
dovoluje přijmout kapacita školy. Vytváří to samozřejmě prostor pro naplnění pravého obsahu  
a smyslu talentových zkoušek a dodržení kritéria výběrovosti, zejména pak v nehudebních oborech. 
V hudebních oborech je již dlouhodobě největší zájem o studium klavíru a kytary.  Úspěšně se 
rozvíjí nově otevřený obor hra na elektronické klávesové nástroje, jehož založení má souvislost 
s existencí jazzových, rockových a popových hudebních sdružení v rámci výuky komorní hry, kdy 
z hlediska potřeb těchto souborů byla vyhodnocena potřeba obsazení a zapojení hráčů na klávesové 
nástroje. Žáci klavírního oddělené jsou ve výuce orientováni poněkud jiným směrem, proto došlo 
k rozhodnutí vytvořit dostatečné zázemí k vyhledání vhodných žáků schopných adekvátním 
způsobem se do  dění v kapelách zapojit a orientovat se také  lépe v oblasti hry na elektronické 
klávesové nástroje.   
V roce 2016/17 se škola opět zapojila do projektů mezinárodní spolupráce, které jsou pro děti  
i vyučující významnou motivací. Smyčcový orchestr s tanečním oborem vycestoval na Slovensko 
v rámci partnerské spolupráce města Valašského Meziříčí a města Partizánské.  
Oživujícím způsobem se ve studiu žáků  literárně dramatického oboru projevila spolupráce 
s Domem kulturnym i mlodzezowym v polské Toruni, celoroční spolupráce a výměna zkušeností 
vyvrcholila několika reprízami představení středoškolských studentů za spolupráce žáků 
hudebního oboru. 
Pěvecký sbor Základní umělecké školy Alfréda Radoka obohatil repertoár skladatelskými počiny 
vedoucí sboru Mgr. Evy Ježíkové, která za svá díla v oblasti dětské tvorby sklidila ocenění. Škola 
obohacovala vystoupením svých studentů různé kulturní akce města Valašského Meziříčí  
i místních firem, podniků i veřejných institucí a přispívala tak stejně jako v minulosti k pestrému 
kulturnímu životu. Vystoupení tanečního oboru v rámci přehlídky Taneční salón musí být pro velký 
zájem ze strany rodičů i veřejnosti několikrát reprizovány. Tradiční přehlídka Made in Zuš konající 
se vždy v předvečer zahájení hudebního festivalu Valašský špalíček umožňuje žákům pochopit 
kontinuitu působení amatérů a profesionálů, stejně jako setkání s hostujícími umělci v rámci 
Festivalu Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (tradičně v závěru školního 
roku) i festivalu Podzimní varhany. Při partnerské spolupráci s mezinárodním sdružením cimbálu 
byla v médiích zdůrazněna role Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí 
poskytující od začátku konání Mezinárodního festivalu cimbálu (vždy v květnu) zázemí pro 
účastníky z řady zemí celého světa a letos též bylo přikročeno k aktivnímu zapojení žáků do dění 
festivalu, návštěvě a pozdějšímu rozboru soutěžních vystoupení. Tento projekt se setkal s velkým 
ohlasem u žáků i rodičů.  
Mimorozpočtové financování pomáhá výraznou mírou financovat všechny projekty a aktivity, které 
vedou k prohloubení zájmu žáků o studium-workshopy, soustředění i festivaly související s výše 
uvedenou koncepcí studia a výuky. Materiálové vybavení školy se rozšířilo o řadu nástrojů, které 
jsou využívány k výuce i jako pomůcka k nácviku u žáků, zejména pokud jde o nástroje určené pro 
nedospělé studenty, sloužící pouze přechodnou dobu studia. Tímto škola podporuje studium  
i u hůře sociálně situovaných žáků. 
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Práce pedagogů školy není však samozřejmě zaměřena jen na špičkové výsledky těch 
nejnadanějších, ale její snahou je především vybudovat u děti i mládeže  kladný  vztah  ke kultuře  
a umění,  dále je to výchova k samostatné tvořivosti  a aktivnímu zájmu o kulturní dění ve městě  
i ve společnosti. Vychází při tom vždy z individuálních předpokladů jednotlivých žáků, snaží se  
je  směřovat podle jejich zaměření a zájmu. Pro přiblížení své činnosti veřejnosti pořádá škola  
pravidelně dny otevřených dveří, s velkým zájmem navštěvované nejširšími věkovými skupinami. 
Škola se snaží umožnit získat umělecké 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. 
Dá se takto říci, že v rámci své koncepce široké přístupnosti je školou otevřenou všem dětem 
s nadáním a zájmem o obor, přičemž se jí daří při vzdělávací činnosti vyvažovat výuku žáků 
směřujících k špičkovým nadprůměrným výsledkům, popř. profesionální dráze i budoucích 
umělců-amatérů. 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 2. 10. 2017   

 
Bc. Lenka Šoborová 
zástupce statutárního orgánu 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Podpis ředitelky a razítko školy 
Rozdělovník: zřizovatel – KU Zlínského kraje, odbor ŠMS 


