Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace
Náměstí 28, 692 01 Mikulov, č. org. 4303

ZPRÁVA O ČINNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
2016

Mikulov 27. 2. 2017
1

Základní údaje o škole:
Název školy, sídlo, právní forma, IČO:

e-mail:
Web:
Telefon:
Fax:

Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková
organizace
Náměstí 28, 692 01 Mikulov
IČO 65337913
zus.mikulov@bv.orgman.cz,
info@zus-mikulov.cz
www.zus-mikulov.cz
519 510 764, 724 303 833
519 511 788
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Ředitel školy, adresa bydliště:

Ing. Jiří Vrbka
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Statutární zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Pimek, statutární zástupce ředitele
Nejdecká 505
691 44 Lednice
Cílová kapacita školy:

605 žáků

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
Škola poskytuje žákům a studentům základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech. Plní zejména ustanovení zákona číslo 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Tato vyhláška stanovuje procesní pravidla o organizaci základního uměleckého vzdělání, o podmínkách přijímání uchazečů, o hodnocení žáků, o postupu žáka do vyššího ročníku, o opravných zkouškách,
o komisionálních zkouškách, o ukončení vzdělání, o úplatě za vzdělání aj.
ZUŠ Mikulov je školou čtyřoborovou. Výuka v roce 2016 byla však organizována pouze
ve třech oborech: hudebním (HO), tanečním (TO) a výtvarném (VO).
Škola poskytuje žákům a studentům základní vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech
v souladu s platnými právními předpisy. Plní zejména ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dále se řídí Zřizovací listinou ze den 30. dubna 2015, Zásadami vztahů JMK k PO, zákonem
číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími předpisy.
ZUŠ Mikulov v roce 2016 vyučovala přípravné výuky, první až páté ročníky I. stupně a II. stupeň a SPD podle vlastního ŠVP; v 6. a 7. ročníku I. stupně vyučujeme nadále v hudebním
oboru podle učebních plánů pro ZUŠ schválených MŠMT ČR pod č. j. 18418/95-25, ve výtvarném
oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č. j. 15865/2000-22 a upravených
učebních plánů schválených pod č. j. 1855/2002-22. Výuka tanečního oboru probíhá podle
vzdělávacího programu pro I. stupeň základního studia schváleného MŠMT pod č. j.
15865/2000-22 a upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia
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schválených pod č. j. 17620/2003-22 a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň základního
studia a rozšířeného studia pod č. j. 17621/2003-22.
Cílová kapacita školy
Pro školní rok 2016/2017 byla rozhodnutím zřizovatele zrušena kapacita oboru hudebního kolektivního (9 žáků) a kapacita hudebního individuálního oboru byla navýšena o 3 žáky.
Jelikož zájem o výuku všech tří vyučovaných oborů byl i v roce 2016 vysoký, povolenou maximální kapacitu školy jsme zcela naplnili; přibližně 100 přihlášek zůstalo nezařazeno.
Cílová kapacita školy
605 žáků
Maximální kapacita školy – školní rok 2016/2017
587 žáků
Obor hudební individuální
352 žáci
Obor výtvarný + taneční
235 žáků
Organizace výuky
Výuka je organizována na kmenové škole v Mikulově a na dalších místech poskytovaného
vzdělávání ve Valticích a Bavorech. K 30. 9. 2016 činil celkový počet 587 vyučovaných žáků.
Nejnavštěvovanější je kmenová škola v Mikulově (473 žáků, tj. 80,5 %), dále následují Valtice
(104 žáků, tj. 17,7 %) a Bavory (11 žáků, tj. 1,8 %).
Stabilizace počtu vyučovaných žáků
Počet vyučovaných žáků je od roku 2013 stabilizován a zaplňuje zcela povolenou kapacitu
587 žáků. Cílová kapacita školy uvedená v rejstříku škol je tak naplňována z 97 %.
Zajímavý údaj nám dává i srovnání počtu žáků vyučovaných v místě bydliště a žáků dojíždějících. Tento údaj uvádíme pro každé z míst poskytovaného vzdělání zvlášť, tedy pro Mikulov, Valtice a Bavory.
V Mikulově absolvuje výuku celkem 473 dětí, z toho 279 (59 %) má bydliště v Mikulově,
194 dětí (41 %) dojíždí z okolních obcí.
Pobočku ve Valticích navštěvují 104 děti, z toho valtických je 85 (82 %), dojíždějících 19
(18 %).
Výuku na pobočce v Bavorech navštěvuje 11 dětí, všechny místní.
Procentuální vyjádření počtu žáků v místech vyučování a žáků sem dojíždějících ve vztahu
k celkovému počtu vyučovaných žáků vypadá následovně:
Město Mikulov
47,5 %
Mikulovská oblast
33 %
Město Valtice
14,5 %
Valtická oblast
3%
Obec Bavory
2%
Značné zastoupení dojíždějících žáků klade vyšší nároky jak na tvorbu rozvrhů, tak i na plnění všech povinností vyplývajících z učebních plánů a z ŠVP (HN, skupinová praxe).
Soutěže
V soutěžním roce 2016 probíhala soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů a soutěžní přehlídka pěveckých sborů.
Naši žáci dosáhli následujících výsledků v krajských kolech:
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů:
1. místo
Smyčcové kvarteto, Ensemble Baroque Valtice, Smyčcové trio
2. místo
Smyčcové trio s klavírem
3. místo
Smyčcové trio s klavírem I a Smyčcové trio s klavírem II
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Vedle ocenění jednotlivých soutěžících souborů udělila krajská porota zvláštní cenu paní
učitelce Věře Kunovové za přípravu největšího počtu souborů do krajského
kola a ZUŠ Mikulov obdržela zvláštní ocenění za péči o komorní hudbu.
Komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů:
2. místo
Trio zobcových fléten
Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů:
2. místo
Žesťové kvarteto
Soutěžní přehlídka pěveckých sborů:
3. místo
Pěvecký sbor ECHO
Krajské kolo soutěžní přehlídky pěveckých sborů
Ve školním roce 2015/2016 jsme byli pověřeni pořádáním krajského kola 1. ročníku soutěžní
přehlídky pěveckých sborů v rámci soutěží ZUŠ. Soutěžní kolo proběhlo v Mikulově 5. dubna
2016 za účasti 14 sborů a 304 soutěžících z Jihomoravského kraje.
Soutěž se uskutečnila v reprezentativních prostorách mikulovského zámku a stala se nejvýznamnější a nejúspěšnější akcí roku 2016, pořádanou naší školou.
Školní žákovské akce (koncerty, besídky apod. v prostorách školy a poboček)
2. 2. Hudební podvečer
16. 2. Hudební podvečer
22. 3. Žákovský koncert
12. 4. Hraje celá rodina
3. 5. Dětský muzikál Obrázky z Afriky skladatelky a učitelky ZUŠ Mikulov J. Mazourové
10. 5. Hrajeme maminkám
15. 5. Koncert ke Dni matek Valtice
18. 5. Jarní pěvecký koncert – V. Peša
24. 5. Absolventský koncert
8. 6. Výchovné koncerty pro ZŠ Mikulov – 3 x
8. 6. Třídní besídka – žáci ze tříd I. Mrázkové, V. Jíchové, K. Salajkové
10. 6. Vernisáž výstavy VO Valtice
14. 6. Závěrečný koncert
15. 6. Závěrečný koncert Valtice
21. 6. Závěrečná přehrávka žáků ze třídy J. Pospíšila a K. Salajkové
22. 6. Závěrečná přehrávka žáků ze třídy J. Pospíšila a D. Bartolšicové
27. 6. Závěrečný koncert Bavory
29. 6. Slavnostní ukončení roku – happening na nádvoří školy
22. 11. Zahajovací koncert
9. 12. Předvánoční hraní a zpívání – V. Peša
13. 12. Vánoční koncert
14. 12. Třídní vánoční přehrávka – V. Kunovová
Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov ve veřejných prostorách
19. 2. VIII. reprezentační ples ZUŠ – vystoupení CM Kolík a žáků TO, orchestr Collegium
Magistrorum,
16. 3. Velikonoční žákovský koncert
5. 4. krajské kolo soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu – zámek Mikulov
15. 4. vystoupení v Klubu důchodců
4. 5. Vystoupení pro klub důchodců
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12. 5. Závěrečný koncert TO – Městské kino
21. 5. Slavnosti města Mikulov
28. 5. Slavnosti růžových vín
31. 5. výchovný koncert Dolní Dunajovice
3. 6. Vernisáž výstavy VO – Galerie Konvent
10. 6. Noc kostelů – Bavory
3. 9. Slavnosti vína a dětský den Valtice
1. 10. Valtické vinobraní – CM Kapuráci
3. 10. Den seniorů Mikulov – pěvecký sbor ECHO
19. 10. CM Mikulov + Palavánek v Hotelu Galant
11. 11. Svatomartinský Mikulov – CM Kolík
12. 11. Svatomartinské slavnosti Valtice – CM Kapuráci
8. 12. Předvánoční vystoupení žesť. kvarteta, Dobré Pole
14. 12. Vánoční žákovský koncert Valtice
17. 12. Česká mše vánoční – komorní orchestr ZUŠ
18. 12. Adventní slavnostní koncert – Collegium Magisrorum (Hrušovany nad Jevišovkou)
19. 12. Amfiteátr Mikulov – Free Day Band
21. 12. Adventní koncert – komorní orchestr ZUŠ + Gaudium
21. 12. Vánoční koncert Bavory
22. 12. Vánoční koncert CM Valtice a DNS Borověnka
Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov na akcích nadregionálního dopadu
11. 6. Concentus Moraviae – vystoupení pěveckého sboru ECHO, komorního orchestru ZUŠ
a CM Kolík
18. 6. Mozartovy děti – vystoupení souboru Free Day Band na nám. Svobody v Brně
19. 6. Mozartovy děti – vystoupení žáků školy s Brněnskou filharmonií
9. 9. Pálavské vinobraní – CM Kapuráci
10. 9. Pálavské vinobraní – CM Kolík
5. 10. Archivářské sympozium Mikulov – komorní orchestr ZUŠ
Mimoškolní zahraniční žákovské akce
6. 4. Nitrianská hudobná jar 2016 – žákovský koncert
19. 4. Galanta – žákovský koncert se ZUŠ Galanta

Charakteristika vyučovaných oborů
Hudební obor
Hudební obor je počtem žáků nejsilnějším oborem školy. Nejvyšší zájem je každoročně
o studium hry na smyčcové, klávesové a strunné nástroje, o dechové nástroje dřevěné a o pěveckou výuku. Potěšující je stoupající zájem o hru na žesťové a bicí nástroje a na cimbál.
Stále vysoký je zájem žáků o účast v souborových hrách. Vytvářejí se zde dobré kolektivy
dětí, které se na sebe těší, mají se rády a s radostí se potkávají při nácvicích i vystoupeních. To je
v dnešní odosobněné době vzácné a cenné.
Na škole již řadu let stabilně pracuje několik souborů. Jmenovitě se jedná o celkem čtyři
cimbálové muziky – v Mikulově CM Kolík a Kolíček a ve Valticích cimbálové muziky Valtičánek a Kapuráci, dále na pobočce ve Valticích Universální orchestr a v Mikulově taneční
orchestr Free Day Band, Komorní orchestr ZUŠ, malý komorní orchestr, dechová hudba, flétnový soubor a pěvecký sbor Echo.
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Cimbálové muziky v Mikulově dlouhodobě spolupracují s dětskými národopisnými soubory Palavánek a Palavěnka, CM Valtičánek vystupuje s dětským národopisným souborem
Borověnka ve Valticích. Všechny soubory pravidelně vystupují na akcích školy i na akcích
pořádaných Regionálním muzeem v Mikulově, kulturním střediskem, Klubem důchodců,
účinkují na vernisážích v městských i soukromých galeriích města, připravují programy pro
základní školy i další organizace v Mikulově, Valticích a okolí. Pokračuje také mnohaletá spolupráce s partnerskou ZUŠ ve slovenské Galantě, s níž připravujeme společné projekty, vzájemně se navštěvujeme a pořádáme výměnné koncerty.
Vedle žákovských orchestrů školu příležitostně reprezentuje i orchestr Collegium Magistrorum, tvořený pedagogy školy, mikulovskými hudebníky a vyspělými žáky.

Taneční obor
Naplněnost oboru je využita na 100 %. Jsou zde vyučována oddělení s těžištěm výuky
v lidovém tanci, ve všeobecné taneční průpravě a v moderním i klasickém tanci.
Díky pokračující dobré spolupráci s vedením MŠ Habánská byla v roce 2016 opět vedena
předškolní mezioborová výuka, zahrnující základy TO, VO i HO. Díky této aktivitě se daří
s rodiči dětí z MŠ navázat bližší kontakt a přiblížit možnosti, které naše škola jejich dětem
nabízí.

Výtvarný obor
Po hudebním oboru je nejpočetnějším oborem na škole. Zájem o jeho studium je odrazem výborných výsledků práce našich učitelů a též její cílevědomé prezentace. Zveřejňování
žákovských prací VO je během roku věnována velká pozornost, a to jednak v prostorách školy,
kde jsou vystavované práce pravidelně obměňovány, jednak ve výstavních síních ve městě.
Zde je vždy koncem školního roku uspořádána výstava žákovských prací s vernisáží a hudebním programem žáků. V roce 2016 byla tato výstava opět instalována v soukromé galerii Konvent manželů Knorrových, jejichž děti navštěvují ZUŠ. Vernisáž výstavy byla navštívena početným publikem a měla velký ohlas.
Ve výtvarném oboru na pobočce ve Valticích přetrvává stále velký zájem o přijetí dětí.
Zde je nutno opakovaně vyzvednout výbornou spolupráci s vedením tamní ZŠ, která nám
pronajímá výtvarný ateliér i s vybavením.
Vedle tradičních výtvarných technik a keramiky je ve škole vyučována i digitální a analogová fotografie a počítačová grafika. Při této výuce nachází uplatnění výborně vybavená počítačová třída.

Kurzy – doplňková činnost
ZUŠ Mikulov se již po mnoho let v rámci doplňkové činnosti snaží rozšířit svou činnost
o vedení specializovaných kurzů pro děti i dospělé, a tím ji ještě více přiblížit veřejnosti.
V TO jsme v roce 2016 otevřeli kurz lidového tance pro děti z mikulovských folklorních
souborů.
Ve VO je od roku 2014 veden kurz grafického designu, který navštěvuje cca 50 žáků, a
od roku 2015 kurz digitální fotografie pro dospělé.
V rámci HO pokračujeme ve vedení pěveckého kurzu a nově i kurzu hry na kytaru a
kurzu hry na keyboard.

Péče o svěřený majetek
V průběhu roku 2016 jsme pokračovali v pravidelných opravách budovy, majetku školy,
nástrojů a učebních pomůcek. V rámci vybavení učeben byla dokončena výměna stropních
svítidel ve zbylých učebnách a pokračovali jsme v malování společných prostor.
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II. Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období
K 31. 12. 2016 pracovalo v ZUŠ Mikulov celkem 42 zaměstnanců, z toho 38 pedagogických a 4 nepedagogičtí pracovníci. Z celkově uvedeného počtu pracuje sedm zaměstnanců na
dohodu o pracovní činnosti – uklízečka a dále vedoucí kurzů počítačové grafiky, digitální fotografie, lidového tance, zpěvu, hry na kytaru a hry na keyboard v rámci doplňkové činnosti.
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období
V roce 2016 tři kolegyně ukončily pracovní poměr. K 31. 12. 2016 je jedna kolegyně
stále na RD. Nově nastoupila do řádného pracovního poměru jedna kolegyně na plný, čtyři
mladí kolegové na částečný úvazek a nově čtyři lektoři na dohodu o činnosti jako vedoucí
specializovaných kurzů v rámci doplňkové činnosti.
Výše úvazků, průměrné platy za sledované období
Kategorie zaměstnanců
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci

Výše úvazků
20
2,8

Průměrná měsíční mzda
28 836 Kč
16 663 Kč

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Dodržování předpisů BOZP a PO je sledováno podle plánu kontrolní činnosti a platných
předpisů. Odpovědní pracovníci mají platná proškolení. Proškolení všech zaměstnanců bylo
provedeno v přípravném týdnu v srpnu a zůstává v platnosti po celý rok. Proškolení žáků proběhlo v úvodních hodinách a jsou o něm vedeny záznamy v třídních knihách. Noví zaměstnanci
jsou proškolováni zástupcem ředitele školy o BOZP a PO vždy při přijetí do zaměstnání.
V roce 2016 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III. 1. Výnosy
Účet
602

školné
doplňková činnost

Rozpočet
2 026 000,00 Kč

Skutečnost k 31. 12. 2016
2 024 400,00 Kč
620 791,00 Kč

III. 2. Náklady
Rozpočet

Skutečnost k 31. 12. 2016
12 160 361,09

12 021 800,00 Kč
Vybrané ukazatele (oblast výdajů)
Nákladová položka
pomůcky celkem
vzdělávání celkem

Skutečnost k 31. 12. 2016
45 436,00 Kč
38 024,00 Kč
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odborná literatura
opravy budovy
opravy hudebních nástrojů
opravy strojů a zařízení

372,00 Kč
197 256,00 Kč
66 984,00 Kč
19 949,00 Kč

III. 3. Oblast finančního majetku
Číslo účtu
3735651/0100
1381575389/0100

Název účtu
Běžný účet
Účet FKSP

Stav k 31. 12. 2016
1 656 771,74 Kč
71 809,15 Kč

V bankovním účtu FKSP je rozdíl mezi účetním a bankovním stavem. Tento rozdíl je
okomentován v oddíle VI. Finanční krytí fondů.
III. 4. Pohledávky a závazky
Pohledávky po termínu splatnosti jsou ve výši 15,50 tis. Kč a jsou tvořeny neuhrazenou
VFA Folklorním sdružením ČR v hodnotě 12 tis. Kč a nezaplaceným školným za školní rok
2015/2016 ve výši 3,50 tis. Kč.
Dlužné školné je vymáháno obvyklým způsobem (telefonicky, dopisy, upomínkami).
Ostatní pohledávky jsou do termínu splatnosti.
Závazky jsou všechny do data splatnosti.
III. 5. Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele a jiných územních samospráv
Dotace přijaté:
Donátor

Výše dotace
9 510 640,00 Kč
313 000,00 Kč

MŠMT
KÚ Brno
Dotace jsou čerpány dle rozpočtu.
III. 6. Investice

V uplynulém roce nebyla provedena ani započata investiční akce. Z investičního odboru JMK byl poskytnut příspěvek na opravu po havárii vody v hodnotě 128 000,00 Kč (tato
částka je součástí tabulky informující o výši dotace)
III. 7. Doplňková činnost
Doplňková činnost v roce 2016 byla zisková, a to částkou v objemu 207 337,68 Kč. Jednalo se o pronájmy bytových a nebytových prostor a o vedení specializovaných kurzů (kurz
lidového tance, kurz zpěvu, grafického designu, fotokurz, kurz hry na kytaru, kurz hry na
keyboard).
V rámci doplňkové činnosti byly provedeny opravy v nájemních bytech celkovým nákladem 10 960 Kč.
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V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Rozdělení na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období,
zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku
Účetní skupina
A-018
B-028
C-022
D-031
E-021
G-029

Stav k 1. 1. 16
379 922,18
4 586 902,64
986 638,00
164 020,00
6 952 700,59
505 511,00

Stav k 31. 12. 16
379 922,18
4 818 063,24
986 638,00
164 020,00
6 952 700,59
505 511,00

Přírůstky
0,00
280 670,10
0
0
0
0

Úbytky
0
49 509,50
0
0
0
0

Komentář:
A-018
B-028

softwarové vybavení počítačové třídy (seznam v příloze)
viz seznamy v příloze

VI. Finanční krytí fondů
Fondy investiční a rezervní jsou plně bankovně kryty. U FKSP vznikl rozdíl mezi účetním a bankovním stavem.
Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP:
Účetní stav FKSP
Bankovní stav
Rozdíly
FKSP 12/2016
Pokladna
Poplatky
Půjčka
Zaokrouhlení

97 205,51
71 809,15

+ 10 602,34
+ 3 087,00
+ 3 007,00
+ 8 700,00
+
0,02

VII. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost byla prováděna podle ročního plánu kontrolní činnosti. Výsledky interní
kontroly jsou zaznamenány v přiloženém Hodnocení kontrolní činnosti.
Veřejnoprávní kontroly:
V roce 2016 neproběhla v naší organizaci žádná veřejnoprávní kontrola.
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Vnitřní systém finanční kontroly:
Vnitřní systém finanční kontroly je zaměřen na účelné využívání finančních prostředků
v souladu se záměry a cíli fungování organizace, vyplývajícími z předmětu činnosti uvedeného
ve zřizovací listině.
Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřními směrnicemi a přizpůsoben vnitřním podmínkám hospodaření organizace. Všechny finanční transakce jsou hodnoceny z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní.
Účinnost vnitřního kontrolního systému je hodnocena průběžně.
a)
Příkazce operace Ing. Jiří Vrbka, ředitel školy, vydává pokyny k nakládání s přijatými veřejnými prostředky. Současně prověřuje nezbytnost operace, věcnou
správnost a též zda jsou splněna kritéria hospodárnosti a efektivnosti. Na každý
hospodářský rok dále zpracovává plán kontrol, dle kterého se řídí vnitřní kontrola
školy.
b)
Správce rozpočtu a hlavní účetní paní Irma Kellnerová, zástupkyně ředitele
pro hospodářský úsek, prověřuje, zda příkazcem vydaná operace je v souladu s rozpočtovými pravidly, a hlídá dodržování schváleného rozpočtu, jeho rozpisu a závazných ukazatelů. Nese odpovědnost za vyhotovení dokladů, předaných ke
zpracování účetní firmě PETS Břeclav, která je odpovědná za úplnost a pravdivost
účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví.

VIII. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace proběhla podle pokynů ředitele školy k termínu 31. 12. 2016. Příkazem
ředitele školy č. 1/2016 ze dne 14. 11. 2016 byla jmenována hlavní inventarizační komise,
osm dílčích inventarizačních komisí pro jednotlivé úseky a likvidační komise. Při inventarizaci byl inventován dlouhodobý nehmotný majetek, drobný dlouhodobý hmotný majetek,
peníze, ceniny, bankovní účty, závazky a pohledávky.
Inventurou nebyly zjištěny rozdíly mezi inventarizačními soupisy a fyzickým stavem
majetku.
Inventarizační komise doporučily k vyřazení nepotřebný a neupotřebitelný majetek.
Tento majetek bude nabídnut přes portál Jm školy ostatním příspěvkovým organizacím kraje.
Neprojeví-li o něj tyto organizace zájem, bude zlikvidován podle pravidel Zásad vztahů.

V Mikulově dne 25. 2. 2016

Ing. Jiří Vrbka
ředitel Základní umělecké školy Mikulov
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