
Obsah: 
 
Základní údaje o škole         1 
 
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti       1 
 
II. Plnění úkolů v personální oblasti       4 
  
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření       5 
 
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem      6 
 
VI. Finanční krytí fondů         6 
 
VII. Kontrolní činnost         7 
 
VIII. Inventarizace majetku a závazků                  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní údaje o škole: 
 
Název školy, sídlo, právní forma, IČO:  Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková 

organizace      
Náměstí 28, 692 01 Mikulov 

      IČO 65337913 
e-mail:     zus.mikulov@bv.orgman.cz,    
      info@zus-mikulov.cz 
Web:      www.zus-mikulov.cz 
Telefon:     519 510 764, 724 303 833 
Fax:      519 511 788 
Zřizovatel:     KÚ Jihomoravského kraje  
      Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 
Ředitel školy, adresa bydliště:  Ing. Jiří Vrbka 

1. května 122 
692 01 Mikulov 

Statutární zástupce statutárního orgánu: Mgr. Jaroslav Pimek, statutární zástupce ředitele 
      Nádražní 940/7 
      692 01 Mikulov 
Cílová kapacita školy:   605 žáků 
 
 
 
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 
 

Škola poskytuje žákům a studentům základní umělecké vzdělávání v jednotlivých umělec-
kých oborech. Plní zejména ustanovení zákona číslo 561/2004 Sb., školského zákona, v plat-
ném znění, a vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Tato vyhláška sta-
novuje procesní pravidla o organizaci základního uměleckého vzdělání, o podmínkách přijímá-
ní 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 2020 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., škol-
ského 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, dá-le 
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 2020 vyučovala ve všech oborech podle vlastního ŠVP. 
  

Cílová kapacita školy 
Pro školní rok 2020/2021 odpovídala celková kapacita všech vyučovaných oborů cílové kapacitě 
školy, tedy 605 žáků. Jelikož zájem o výuku byl i v roce 2020 vysoký, povolenou maximální 
kapacitu školy jsme zcela naplnili; stejně jako v minulých letech přibližně 80 přihlášek zůstalo 
nezařazeno.  
Cílová kapacita školy         605 žáků  
Obor hudební individuální                 370 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. 2020 činil celkový počet 605 vyučovaných žáků. 
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Nejnavštěvovanější je kmenová škola v Mikulově (461 žáků, tj. 76,2 %), dále následují Valtice 
(139 žáků, tj. 23 %) a Bavory (5 žáků, tj. 0,8%).  
 
Stabilizace počtu vyučovaných žáků 
Počet vyučovaných žáků je od roku 2013 stabilizován a zaplňuje zcela povolenou kapacitu 605 
žáků. Cílová kapacita školy uvedená v rejstříku škol je tak naplňována ze 100 %.  
Zajímavý údaj nám dává i srovnání počtu žáků vyučovaných v místě bydliště a žáků dojíždě-
jících. Tento údaj uvádíme pro každé z míst poskytovaného vzdělání zvlášť, tedy pro Miku-
lov, Valtice a Bavory.  
V Mikulově absolvuje výuku celkem 461 dětí, z toho 263 (57 %) má bydliště v Mikulově, 198 
dětí (43 %) dojíždí z okolních obcí. 
Pobočku ve Valticích navštěvuje 139 děti, z toho valtických je 93 (67 %), dojíždějících 46  
(33 %). 
Výuku na pobočce v Bavorech navštěvuje 5 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                           43,5 % 
Mikulovská oblast                      32,7 % 
Město Valtice                             15,4 % 
Valtická oblast                            7,6 % 
Obec Bavory                                0,8 % 

Značné zastoupení dojíždějících žáků klade vyšší nároky jak na tvorbu rozvrhů, tak i na plně-
ní všech povinností vyplývajících z učebních plánů a z ŠVP (HN, skupinová praxe). 
 
Soutěže 
V soutěžním roce 2020 jsme se s našimi žáky připravovali k účasti v soutěži ZUŠ ve hře na 
klavír, smyčcové nástroje a kytaru a též k účasti na soutěžní přehlídce výtvarného oboru. 
V důsledku nástupu koronavirové krize se však uskutečnila pouze okresní kola soutěží ve hře 
na klavír a kytaru a soutěž byla poté pozastavena a následně zcela zrušena. Naši žáci v OK 
získali následující umístění: 
 
OK soutěže ve hře na klavír: 
1. místo s postupem do KK (žák získal mimořádné ocenění za celkový výkon), dále 1 x 1., 3 x 
2. a 1 x 3. místo. 
 
OK soutěže ve hře na kytaru: 
1 x 1. místo s postupem do KK, 1 x 1. místo a 2 x 2. místo v sólové hře a 1. místo získalo též 
kytarové trio. 
 
Pořadatelství soutěží: 
Naše škola byla pověřena pořádáním okresního kola ve hře na smyčcové nástroje a krajského 
kola soutěže ZUS ve hře na klavír. Obě kola se však z výše uvedených důvodů nekonala. 
 
Akce pořádané školou v roce 2020 

 
V běžném školním roce pořádá škola každoročně 60 – 80 veřejných akcí, na nichž vystupují 
žáci a soubory školy. Rok 2020 byl však postižen již v březnu nastupující koronavirovou 
pandemií, která jej proti všem předpokladům těžce poznamenala až do konce. Po většinu roku 
jsme setrvávali v distanční výuce a všechny původně plánované akce, z nichž většina se 
periodicky každoročně opakuje, byly postupně rušeny. Přesto se podařilo několik veřejných 
vystoupení uspořádat, jednak před uzavřením školy 12. 3. a jednak při částečném uvolnění 
v červnu. Vystoupení proběhla bez účasti rodičovské veřejnosti. 
 
 



Školní žákovské akce (koncerty, besídky apod. v prostorách školy)  
 
  4. 2. Hudební podvečer 
  3. 3. Žákovský koncert 
16. 6. Třídní přehrávka žáků Ž. Bartové 
23. 6. Houslová besídka žáků V. Svačinové 
24. 6. Flétnová besídka žáků Z. Andrýskové 
 
Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Mikulov ve veřejných prostorách 
 
  4. 3. Vystoupení pro klub seniorů Mikulov 
  7. 3. Vystoupení CM Valtice 
28. 2. XII. reprezentační ples SRPDŠ při ZUŠ Mikulov (Hotel Galant) 
23. 3. Třídní přehrávka žáků Z. Andrýskové, V. Noska a S. Karafiátové 
24. 6. Závěrečný koncert Bavory 
26. 6. Absolventský koncert (Galerie Závodný) 
 
Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov na akcích nadregionálního dopadu 
 
V roce 2020 jsme se nemohli zúčastnit žádné z původně plánovaných nadregionálních akcí.  
 
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 pěvec-
kou výuku. V roce 2020 se v reakci na zvyšující se zájem o hru na bicí nástroje podařilo získat 
aprobovanou vyučující a otevřít specializovanou třídu hry na bicí.  

Události roku 2020 se odrážejí v činnosti souborových her, kde je distanční výuka opravdu 
problematická. Vyučující se snaží zájem členů souborů udržovat rozesíláním partů a individuálními 
konzultacemi na sítích. Věřím, že po opadnutí problému s distanční výukou se kolektivy dětí, které 
těší společné hraní, podaří obnovit a pokračovat v úspěšné práci souborů, která má na naší škole 
velkou tradici. Na škole stabilně pracuje několik souborů. Jmenovitě se jedná o celkem čtyři 
cimbálové muziky – v Mikulově CM Kolík a Kolíček a ve Valticích cimbálové muziky Valti-
čánek a Kapuráci, dále v Mikulově taneční orchestr Free Day Band, Komorní orchestr ZUŠ, 
Malý komorní orchestr, dechová hudba, flétnový soubor, Žesťové kvarteto, kytarový soubor  
a pěvecký sbor Echo. Vedle žákovských orchestrů školu příležitostně reprezentuje i orchestr 
Collegium Magistrorum, tvořený pedagogy školy, mikulovskými hudebníky a vyspělými žáky, 
a Salonní orchestr. 
 
Taneční obor 

Naplněnost oboru je využita na 100 %. Jsou zde vyučována oddělení s těžištěm výuky ve 
všeobecné taneční průpravě a v moderním i klasickém tanci. Díky pokračující dobré spolupráci 
s vedením MŠ Habánská byla v roce 2020 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 odra-
zem 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 2020 se tato výstava z důvodu koronaviru nekonala. 

Vedle tradičních výtvarných technik a keramiky jsou ve škole již mnoho let vyučovány  
i digitální a analogová fotografie a počítačová grafika.  
 
Kurzy – doplňková činnost  

ZUŠ Mikulov se v rámci doplňkové činnosti snaží rozšířit svou činnost o vedení speci-
alizovaných kurzů pro děti i dospělé, a tím ji ještě více přiblížit veřejnosti.  

Ve VO je od roku 2014 veden kurz grafického designu, který v roce 2020 navštěvovalo 
cca 55 žáků, a od roku 2015 kurz digitální fotografie pro dospělé.  
 
Péče o svěřený majetek 

V průběhu roku 2020 jsme pokračovali v opravách a údržbě budovy, majetku školy, 
nástrojů a učebních pomůcek.  
 
Venkovní žaluzie ve VO 
V uplynulém roce byla provedena investiční akce – venkovní žaluzie v atelieru výtvarného 
oboru. Převodem z rezervního fondu byl posílen investiční fond a celá akce byla financována 
z vlastních zdrojů v celkové částce 97 933,00 Kč.  
 
Sanace vlhkého zdiva v učebně VO a keramické dílně 
V listopadu 2019 byla zahájena oprava k odstranění havarijního stavu učebny VO a keramic-
ké dílny v důsledku extrémní vlhkosti výukových prostor. Na opravu byla z prostředků JMK 
poskytnuta částka 600 000 Kč. Akce byla ukončena v srpnu 2020 a učebna byla předána  
k užívání. 
 
II. Plnění úkolů v personální oblasti  
 
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 

K 31. 12. 2020 pracovalo v ZUŠ Mikulov celkem 42 zaměstnanců, z toho 39 pedagogic-
kých a 3 nepedagogičtí pracovníci. Dále dva zaměstnanci pracovali na dohodu o provedení 
práce nebo o pracovní činnosti.  
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období  

V roce 2020 jsou dvě kolegyně na RD.  
 
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 pro-
běhlo 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 2020 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.  
 
 
 
V Mikulově dne 25. 2. 2021 
 
 
 

Ing. Jiří Vrbka 
        ředitel Základní umělecké školy Mikulov  


