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1. Základní údaje o škole
Název:

Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o.

Sídlo:

Protzkarova 1220
686 01 Uherské Hradiště

Místo poskytovaného vzdělávání:

Protzkarova 1220, 686 01 Uherské Hradiště

Další místa poskytovaného vzdělání:

Bílovice 440, Boršice 590, Jarošov 200, Nedakonice 142,
Polešovice 600, Traplice 375, Velehrad 300,
Uh. Hradiště 1531 - Academic School

Ředitel:

MgA. David Hrubý

Právní forma: společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Typ školy:

škola poskytující základní vzdělání v uměleckých oborech

Kód druhu/typ: F10
Zřizovatel:

právnická osoba vykonávající činnost školy

IČ:
IZO:
Resortní IZO:

03 100 332
18 106 80 44
69 100 79 51

Datum zařazení do rejstříku škol:
Datum zahájení činnosti:

25. 2. 2015
1. 4. 2015

Kapacita školy:

800 žáků

Kontaktní údaje:
Telefon:
792 343 808, 777 343 306 (ředitel)
E-mail:
kancelar@zusslovacko.cz
Web:
www.zusslovacko.cz
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Charakteristika školy:
Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o. byla zapsána do rejstříku škol s účinností od
1.dubna 2015, kdy také zahájila výuku. V témže roce rozšířila škola svoji působnost na
Uherskohradišťsku a začala vyučovat na pobočkách převážně v základních školách. Zakladateli školy
jsou manželé Kristina a David Hrubí, kteří od roku 2009 umělecky i pedagogicky působí v Uherském
Hradišti.
Soukromá základní umělecká škola Slovácko, s.r.o. poskytuje vzdělání ve třech uměleckých
oborech: hudebním, výtvarném a tanečním. Literárně dramatický obor bude otevřen v dalších
letech.
Stanovená kapacita školy je 800 žáků. Ve školním roce 2019 - 2020 navštěvovalo školu 612 žáků
,
největší procento žáků se vzdělává v dominantním hudebním oboru. Žáky školy jsou děti od
předškolních až po dospělé ve věku 5 – 18 let.
Škola vyučuje v prostorách Domu Delta v Protzkarově ulici č. 1220 v Uherském Hradišti. Další
místa poskytovaného vzdělávání (pobočky) jsou ZŠ a MŠ Boršice, ZŠ a MŠ Bílovice, ZŠ a MŠ Jarošov,
ZŠ Nedakonice, ZŠ Polešovice, ZŠ a MŠ Traplice, ZŠ Velehrad, Academic School Mateřská škola a
základní škola.
Škola staví na pedagogickém týmu složeném ze zkušených učitelů s dlouhodobě vynikajícími
výsledky i mladých kantorů, jejichž dosavadní pedagogické úspěchy jsou velkým příslibem do
budoucna. Jádro pedagogického kolektivu a vedení školy jsou zárukou kvalitní umělecké výuky i
kreativního a lidského přístupu k dětem s cílem rozvíjet jejich talent i osobnost.
Kromě individuální výuky na nástroj je pro pedagogický tým ZUŠ Slovácko důležitá i komorní a
souborová hra dětí, jako důležitá součást výuky, kde mohou zúročit to, co se v individuálních
hodinách naučili a hlavně zažít mnoho radosti ze společného hraní. Proto je komorní a hromadné hře
ve výuce věnován maximální prostor.
V květnu 2016 škola zřídila nadační fond s názvem Nadační fond pro podporu ZUŠ Slovácko.
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2. Přehled oborů
1Z

2Z
3Z
4Z

hudební
literárně – dramatický
taneční
výtvarný

Škola ve školním roce 2019/2020 vyučovala v oborech hudebním, výtvarném a tanečním.

4

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor = ředitel školy, zástupce ředitele, kvalifikovaní učitelé (absolventi konzervatoří a
středních nebo vysokých uměleckých škol) a studenti konzervatoří. Další zaměstnanci školy:
zástupce ředitele pro PR a organizaci, zástupce ředitele pro pedagogiku, administrativní pracovnice,
účetní, uklízečka.

Pracovní
zařazení,
funkce
Interní:

Úvazek (z
výkazu S24-01)

Stupeň vzdělání – studium, obor, aprobace

Ředitel
Zástupce
ředitele

1

Magisterské JAMU, HO, violoncello

0,6

Učitelka

1

Magisterské JAMU, HO, housle
Magisterské a doktor filozofie Univerzita Palackého, Olomouc, HO,
muzikologie

Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitel

0,88
1
0,92
0,72
0,84
1
0,6

Magisterské Ostravská univerzita, HO, zpěv
Absolutorium-konzervatoř, HO akordeon
Bakalářské Muni Brno, HO, hudební vědy
Absolutorium-konzervatoř, HO, klavír
Absolutorium-konzervatoř, HO, housle
Absolutorium-konzervatoř, HO, housle
Magisterské JAMU, HO, housle

Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Externí:
Učitel

1
1
0,48
0,3
0,36
0,6
0,48
1
1
1
0,77
0,67
1
0,8

Bakalářské JAMU, HO, kytara
Absolutorium-konzervatoř, HO, hoboj
Magisterské JAMU, HO, Jazzová interpretace
Magisterské JAMU, TO, taneční pedagogika
Magisterské JAMU, HO, klavír
Magisterské VŠMU,HO, klarinet
Bakalářské UPOL, HO, bicí
Absolutorium-konzervatoř, HO, flétna
Absolutorium-konzervatoř, HO, varhany
Absolutorium-konzervatoř, HO, klavír, Bakalářské Univerzita Karlova
Magisterské, Ostravská univerzita
Magisterské Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, VO
Magisterské UKF, VO
Magisterské VŠMU, HO, klavír

0,28

Studující konzervatoř, HO, bicí

Učitelka

0,24

Studující konzervatoř, HO, klavír

Učitel
Učitel
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka

0,28
0,36
0,28
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,16

Studující konzervatoř, HO, klavír
Studující konzervatoř, HO, kytara
Magisterské JAMU, HO, kytara
Absolutorium-konzervatoř, HO, cimbál
Studující-konzervatoř, HO, kontrabas
Studující konzervatoř, HO, klavír
Studující - konzervatoř, HO, příčná flétna
Absolutorium-konzervatoř, HO, kytara
Státní zkouška JAMU, HO, violoncello
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Pedagogický sbor je věkově mladý. Průměrný věk pedagogů je 35,14 let. Odborná kvalifikace
je 97 %.
Sedm 
vyučujících si doplňuje vzdělání na příslušných školách, u jednoho učitele uznal ředitel v
souladu s legislativou předpoklad odborné kvalifikace (výkonný umělec). Personální podmínky jsou
velmi dobré. Při stanovení úvazků v hudebním oboru je efektivně využívána nástrojová odbornost.
Z tohoto důvodu vyučuje větší část pedagogů na zkrácený úvazek. Většina vyučujících jsou
aktivní umělci, což má pozitivní vliv na jejich další umělecký a pedagogický růst.

Další zaměstnanci školy
Pracovní zařazení

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor, aprobace

Zástupce ředitele pro PR a
organizaci
Administrativní pracovnice

1

VŠ bakalář

1

ÚSV maturita

Účetní

DoPP

SŠ maturita

Uklízečka

1

základní

4. Údaje o přijímacím řízení (přijetí do školy), příspěvku na úhradu nákladů (školné)
Pro školní rok 2019/2020 bylo přijato na základě přijímacích zkoušek 181 žáků, z toho do
hudebního oboru 100, do výtvarného 60 a do tanečního oboru 21.
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Základní údaje za školní rok 2019 - 2020

Žáků celkem

612

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Počet absolventů HO
Počet absolventů VO

442
118
52
28
1

Výše vybraného příspěvku za pololetí – tzv. „školné“
Obory

Studijní zaměření

Za pololetí

Hudební

Přípravné studium
Hra na nástroj, zpěv - skupina
Hra na nástroj, zpěv - individuální

Výtvarný
Taneční

1.050,1.450,1.750,1.350,1.300,-

Výši školného stanovil ředitel školy na školní rok 2019/2020. Školné (úplata za vzdělání) se vybíralo
pololetně se splatností k 15. září a 1. únoru.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, soutěže, absolventi
Žáci přijatí ke studiu na střední škole, vysoké škole

7

Konzervatoř
přihlášeno

6

přijato

5

Jiná střední škola
výtvarného směru

UMPRUM

VŠ uměleckého
směru

Jiné navazující na
ZUŠ

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

1

0

0

0

0

0

0

0

Absolventi školy v jednotlivých oborech

Počet absolventů

HO

VO

TO

28

1

0

V hudebním oboru absolvovalo 28 žáků, kteří veřejně vystoupili v rámci několika koncertů, ve
výtvarném oboru 1 žák.

8

Absolvent

Nástroj
Výtvarný obor

Učitel

Datum absolventského
výkonu
Obhajoba absolventské práce

Šnajdar Jakub

Hra na klavír

Adámková Jana

17.6.2020

Daníška Michal

Hra na bicí nástroje

Árendás Patrik

25.6.2020

Ingrová Dorota

Zpěv

Frantová Lenka

23.6.2020

Poncarová Gabriela

Hra na klavír

Gajdíková Lucie

26.6.2020

Žaludková Eliška

Zpěv

Gregůrková Alena

15.6.2020

Valouch Marek

Hra na klavír

Guliš Adam

26.6.2020

Zelnitius Albert Beatus Hra na violoncello

Hrubý David

23.6.2020

Gašparová Elen

Hra na housle

Hrubý František st.

23.6.2020

Gregor David

Hra na housle

Hrubý František st.

16.6.2020

Gregor Tomáš

Hra na housle

Hrubý František st.

16.6.2020

Horáčková Eliška

Hra na housle

Hrubý František st.

16.6.2020

Zahrádková Barbora

Hra na violu

Hrubý František st.

23.6.2020

Hráček Matyáš

Hra na kytaru

Hrubý Michal

23.6.2020

Jelínek David

Hra na kytaru

Hrubý Michal

25.6.2020

Gašparová Sára

Hra na cimbál

Jagošová Barbora

23.6.2020

Pelcová Klára

Hra na cimbál

Jagošová Barbora

23.6.2020

Presová Zuzana

Hra na klavír

Marková Pavla

23.6.2020

Tomaňa Tomáš

Hra na bicí nástroje

Nevrlý Jan

25.6.2020

Kutálková Nelly

Hra na zobcovou flétnu Pavlušová Andrea

23.6.2020

Vaculíková Anna

Hra na flétnu

Pavlušová Andrea

23.6.2020

Běhůnek Kryštof

Hra na klavír

Plevák Jan

15.6.2020

Hráčková Ema

Hra na klavír

Varsamisová Klára

17.6.2020

Kraus Adam

Hra na klavír

Varsamisová Klára

17.6.2020

Šácha Petr

Hra na klavír

Varsamisová Klára

23.6.2020

Šobáňová Helena

Hra na klavír

Varsamisová Klára

23.6.2020

Šopíková Nicol

Hra na klavír

Varsamisová Klára

17.6.2020

Lacova Sabina

Zpěv

Frantová Lenka

23.6.2020

Moštěk Ondřej

Zpěv

Frantová Lenka

23.6.2020

Benovičová Eliška

Výtvarná tvorba

Široňová Jana

28.8.2020
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Účast na soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ve školním roce 2019 - 2020
Ve školním roce 2019/2020 měli školu reprezentovat žáci ve hře na kytaru, na klavír a na
smyčcové nástroje.
Kvůli náhlé epidemiologické situaci se kromě okresního kola ve hře na kytaru zrušili všechny
soutěže ZUŠ.
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytar pořádala ZUŠ Slovácko. Zúčastnili se jí žáci pana
učitele Michala Hrubého a Lukáše Schrödera. Tři mladí kytaristi obdrželi první místo s postupem do
krajského kola a jeden žák získal první místo s náhradním postupem.
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Soutěž

Jméno žáka

Umístění

Jméno vyučujícího

Okresní kolo ve hře na kytaru

Filip Čagánek

1.místo s postupem

Michal Hrubý

Anna Balaštíková

1.místo s postupem

Lukáš Schröder

Johana Mračková

1.místo s postupem

Michal Hrubý

Matyáš Mraček

1.místo s náhradním
postupem

Michal Hrubý
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola neřešila případ spojený s jakýmkoliv projevem sociálně patologických jevů. V oblasti
prevence je zpracováván minimální preventivní program (MPP).

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Kurzy, které pořádal Národní institut pro další vzdělávání Senovážné náměstí 872/25,
110 00 Praha 1 absolvovalo:
1. 12. 10. 2019 - Využití nových metod a forma ve výuce smyčcových nástrojů na ZUŠ, č.j.
MŠMT-958/2018-1-111 - dva vyučující
2. 10. 10. - 5. 12. 2019 - Základní umělecké vzdělávání - management ZUŠ - 32 č.j. 32
916/2017 - jeden vyučující
11. - 13. 10. 2019 - Společnost TTM z.s., Rohozec 36, 679 23 Lomnice - pořádala kurz: Výtvarná
laboratoř - možnosti malby, č.j. MŠMT - 6710/2018-1-358, kterého se zúčastnila jedna vyučující.
22. -24. 11. 2019 - Společnost TTM z.s., Rohozec 36, 679 23 Lomnice - pořádala kurz: Výtvarná
laboratoř - možnosti otisku, č.j. MŠMT - 6710/2018-1-358,kterého se zúčastnila jedna vyučující.
V rámci Šablon ZUŠ Slovácko se uskutečnila školení:
1. 29. 8. a 10. 9. 2019 - Zpracování hudby na počítači pomocí notového záznamu, vzdělávací
program byl akreditován MŠMT v rámci systému DVPP pod č.j.: MŠMT - 13476/2018-3-452
školení provedla společnost: Disk Multimedia, s.r.o. Sokolská 13, 680 01 Boskovice - třináct
vyučujících
2.

23. 1. 2020 - Zobcová flétna včera, dnes a zítra, vzdělávací program byl akreditován MŠMT v
rámci systému DVPP pod č.j.: 517/2017-1-129, školení provedl Mgr. Jan Kvapil, Becherova
15, 779 10 Olomouc - čtyři vyučující

Ve dnech 17. 8. 2020 - 20.8.2020 Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad
Labem pořádala kurz “Letní škola výtvarné výchovy 2020”, kterého se zúčastnila jedna vyučující.
Na 
Univerzitě Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc absolvoval Mezinárodní
jazykové zkoušky ECL z češtiny pro cizince jeden vyučující.
Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Hudební fakultě, Beethovenova 2,662 15 Brno
absolvuje výuku v Metodickém centru celoživotního vzdělávání jedna vyučující hry na klavír.

Vedení školy svým pedagogům doporučuje a pořizuje didaktické materiály, dbá na zavádění
nových metod do výuky.
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Žáci a učitelé ZUŠ Slovácko pravidelně vystupují na besídkách, ať už školních, třídních či s
různým zaměřením, koncertech nebo jiných akcích školy.
Mimo tyto akce se žáci zúčastnili veřejných vystoupení pořádaných jinými institucemi.

Akce pořádané jinými institucemi
Hned z kraje školního roku, 15.10.2019 vystoupili žáci na předávání ocenění dárcům krve
pořádané Červeným křížem.

Také byli žáci osloveni uherskohradišťskou Charitou, kde zahráli pro klienty hned dvakrát
12.11.2019 a 4.12.2019.
Ze třídy A. Pavlušové vystoupilo flétnové duo na autorské vernisáži Josefa Chreny v Galerii
Vladimíra Hrocha pořádané KKUH 13.11.2019.
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První akcí pro žáky výtvarného oboru bylo promítání jejich výtvorů pomocí videomappingu na
kostel sv. Františka Xaverského v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Bylo vybráno 7
maleb od žáků ZUŠ Slovácko.

Pěvecký sbor pod vedením L. Frantové a žáci cimbálových muzik, které vede O. Krátký, si
společně zahráli a zazpívali koledy na celostátní akci Česko zpívá koledy 11.12.2019.
Tři žákyně ze třídy A. Pavlušové a A. Gregůrkové obohatili program Koncertu SKO pro nemocnici,
který se konal 14.12.2019 v uherskohradišťském kostele.
V rámci vánočních akcí také žáci hudebního oboru vystoupili s dvouhodinovým programem na
uherskohradišťském vánočním jarmarku 19.12.2019.

Dne 12.6.2020 se 12 našich žáků zúčastnilo akce Noc kostelů ve Františkánském kostele v
Uherském Hradišti.
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Akce pořádané ZUŠ Slovácko
-

Hudební obor

Koncert učitelů

22.10.2019

Velký sál Reduty

Mikulášská besídka I., II.

3.12.2019

Sál ZUŠ Slovácko

Adventní večírek

12.12.2019

Sál ZUŠ Slovácko

Vánoční koncert

18.12.2019

Velký sál Reduty

Koncert sólistů

18.2.2020

Sál ZUŠ Slovácko

Koncert sólistů

25.2.2020

Velký sál Reduty

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru

27.2.2020

Sál ZUŠ Slovácko

Pěvecké mecheche 1, 2

18.6.2020

Kafe uprostřed, UH

Koncert absolventů

23.6.2020

Velký sál Reduty

Od piana k fortissimu

25.6.2020

Kolejní nádvoří

Příměstský umělecký tábor

7.-10.7.2020

ZUŠ Slovácko

První velký koncert je v režii učitelů ZUŠ Slovácko. Koncert učitelů zahájil nový školní rok v
uherskohradišťské Redutě 22.10.2019. Představili se učitelé ze všech oddělení hudebního oboru.
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Mikulášská besídka patří mezi oblíbené akce školy. Vystupují spíše mladší žáci, které přijde
navštívit Mikuláš, anděl a čert. Letošní se konala 3.12.2019.
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Naší největší akcí prvního pololetí je každoroční Vánoční koncert, který byl letos 18.12.2019 v
Redutě. Vystoupili žáci hudebního oboru, převážně však hromadná čísla (pěvecký sbor, cimbálové
muziky, komorní tělesa a žáčci z hudebních nauk), a letos program obohatily i baletky.
Výtvarníci pod vedením učitelek vytvořili výstavu novoročních přání a výtvarně dozdobili vánoční
scénu Reduty.
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Škola uspořádala v prvních měsících 2. pololetí několik besídek a klavírní seminář k přípravě žáků na
soutěže ZUŠ. Klavírní seminář pod vedením Ondřeje Hubáčka se konal 14.2.2020.

Bohužel vrcholné období druhého pololetí ZUŠ Slovácko prožilo v karanténě. Výuka probíhala
distančně a nesměly se pořádat žádné kulturní akce.
První akcí po uvolnění protiepidemických opatření byl koncert absolventů a následně ZUŠ
Slovácko uspořádalo poslední velkou akci “Od piana k fortissimu”, kterou završila školní rok.
Hudební open air akce se konala 25.6.2020 v kolejním nádvoří Jezuitské koleje.
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Po loňském úspěšném ročníku i letos ZUŠ Slovácko pořádalo příměstský umělecký tábor s názvem
“Od písničky ke štětci”, který proběhl od 7. do 10.7.2020 a zúčastnilo se jej 20 dětí.
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-

Taneční obor

V rámci vánočních vystoupení se skupinky baletek prezentovaly na Mikulášské besídce 3.12.2019
a Vánočním koncertě 18.12.2019.
V druhém pololetí měl taneční obor naplánované velké vystoupení v Redutě společně s pěveckým
oddělením. Měl vystoupit na dobročinné akci Děti, pop a jazz, celonárodním happeningu ZUŠ OPEN a
na vernisáži výtvarného oboru a měl být součástí Dne otevřených dveří a programu pro mateřské
školy na uherskohradišťsku. Naplánované akce se nemohly uskutečnit z důvodu vyhlášení nouzového
stavu ČR.

-

Výtvarný obor

První větší veřejná prezentace výtvorů žáků výtvarného oboru Vánočního koncertu v Redutě, kde
proběhla výstava Novoročních přání. Ty poté škola posílá partnerům, přátelům školy a sponzorům.
Zároveň se výtvarníci o vánočním čase podílejí na výzdobě školy.
Podobně jako u tanečního oboru měl i výtvarný obor v plánu několik akcí, které se nemohly
uskutečnit - včetně zapojení do celostátního happeningu ZUŠ OPEN, do programu pro mateřské
školy, prezentování výtvarného oboru na Dni otevřených dveří, podpoření dobročinného koncertu
Děti, pop a jazz svými výtvory a uspořádání závěrečné vernisáže prací žáků ZUŠ Slovácko.
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Akce na pobočkách ZUŠ Slovácko
V prvním pololetí školního roku 2019 - 2020 se na všech pobočkách uskutečnily vánoční besídky a
koncerty. Většinou probíhaly v základních školách, Bílovicích uspořádali adventní koncert v kostele
sv. Jana Křtitele.

V druhém pololetí probíhala výuka jako na hlavní budově v Uherském Hradišti distančně. Žádné
akce se v druhém pololetí nekonaly.
Informace o činnosti školy veřejnost získávala z webových stránek školy, z profilu na sociální síti
Facebook či Instagram, prostřednictvím regionálního tisku (Slovácký deník, Dobrý den s kurýrem),
regionální televize TV Slovácko, letáků a plakátů vlastní výroby.

21

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti

Ve škole ve školním roce 2019/2020 neproběhla kontrola ČŠI ani žádná jiná inspekční činnost.
Poslední kontrolní činnost ČŠI proběhla ve školním roce 2015/16.

10. Základní údaje ohospodaření školy za rok 2019
VÝNOSY z toho
dotace státní
dotace z ÚP
úplata za vzdělání (školné)

tis.Kč

NÁKLADY z toho

14253
0
1556

nadace SYNOT

10

ostatní výnosy

100

tis.Kč

mzdové náklady

9366

ostatní přímé náklady

3181

mzdy ÚP

0

opravné položky k pohle.

1

materiál

1022

příspěvek NF

93

služby

1808

dotace MÚ UH

13

energie

256

odpisy
ostatní provozní náklady

25

daň z příjmů

28

poplatky
VÝNOSY celkem

16025

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

9

NÁKLADY celkem

3
15699

326

Škola hospodařila s finančními prostředky ze státního rozpočtu (SR), příjmy z úplaty za vzdělání
(školné). Finanční prostředky ze SR použila k financování přímých neinvestičních výdajů (mzdy
zaměstnanců, nájem , energie), ze školného hradila provozní a další výdaje. Nadace SYNOT poskytla
škole finanční prostředky na náklady na Vánoční koncert. Dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu
města Uherské Hradiště a z Fondu mládeže a vzdělávání města Uherské Hradiště byla použita dle
smlouvy.
Výsledek hospodaření skončil ziskem a byl rozdělen na neuhrazenou ztrátu minulých let a
nerozdělený zisk minulých let .

Hospodaření nadačního fondu ve školním roce 2019/2020 :
Přijaté příspěvky celkem(+úrok)
Náklady celkem

180389,57
123937,61

- spotřeba materiálu VO
22113,00
- služby,poštovné,poplatky banka
8693,61
- příspěvek na pořízení cimbálu, 
keyboardu, kytary, VO 93131,00
Zůstatek příspěvků ve výši 56.451,96Kč bude spotřebován v první polovině školního roku 2020/2021.
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Hudební fakultě, Beethovenova 2, 662 15
Brno absolvuje výuku v Metodickém centru celoživotního vzdělávání jedna vyučující.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
V únoru 2018 škola zahájila realizaci výzvy Šablony II pro základní umělecké školy dotované z
fondu EU. Ve školním roce 2019/20 se pokračovalo v dalších naplánovaných projektech.

14.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělání
Spolupráce školy s níže uvedenými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání spočívala hlavně v
přípravě a realizaci kulturních programů a výstav výtvarných prací.
Jednalo se především o: Město Uherské Hradiště, Informační centrum Uherské Hradiště, Město
Staré Město, Klub kultury města Uherské Hradiště, Slovácký komorní orchestr, Slovácký deník,
Nadace Synot, ZŠ Velehrad, ZŠ a MŠ Traplice, ZŠ a MŠ Jarošov, ZŠ a MŠ Bílovice, ZŠ Nedakonice, ZŠ
Polešovice, ZŠ Boršice, Academic School Mateřská škola a základní škola.

MgA. David Hrubý
ředitel

Výroční zpráva o činnosti byla vypracována dne: 17. 8. 2020
S Výroční zprávou o činnosti byli seznámeni zaměstnanci školy na poradě dne: 24. 8. 2020
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