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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 
      Náměstí 23/28 
      692 01 Mikulov 
Cílová kapacita školy:   675 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, vyučuje obory hudební (HO), taneční (TO), výtvarný 
(VO) a od 1. 9. 2021 i literárně-dramatický (LDO). 

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, 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 2021 vyučovala ve všech oborech podle vlastního ŠVP. 
  

Cílová kapacita školy 
Pro školní rok 2021/2022 byla celková kapacita všech vyučovaných oborů rozhodnutím zřizovatele 
povýšena na 675 žáků. Jelikož zájem o výuku byl i v roce 2021 vysoký, povolenou maximální 
kapacitu školy jsme zcela naplnili; obdobně jako v minulých letech přibližně 80 přihlášek zůstalo 
nezařazeno.  
Celková povolená kapacita školy       675 žáků  
Obor hudební individuální                 380 žáků 
VO, TO + LDO                            295 žáků 
 
Organizace výuky 
Výuka je organizována na kmenové škole v Mikulově a na dalších místech poskytovaného 
vzdělávání ve Valticích a Bavorech. K 30. 9. 2021 činil celkový počet 675 vyučovaných žáků. 
Nejnavštěvovanější je kmenová škola v Mikulově (545 žáků, tj. 80,7%), dále následují 
Valtice (125 žáků, tj. 18,6%) a Bavory (5 žáků, tj. 0,7%). 
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Počty vyučovaných žáků 
Počet vyučovaných žáků byl od září roku 2021 navýšen z původních 587 na 675, povolené 
navýšení bylo využito v plném rozsahu. Kapacita školy je tak naplněna ze 100 %.  
V Mikulově absolvuje výuku celkem 545 dětí, z toho 324 (59 %) má bydliště v Mikulově, 221 
dětí (41 %) dojíždí z okolních obcí. Pobočku ve Valticích navštěvuje 126 děti, z toho valtických 
je 96 (76 %), dojíždějících 30 (24 %). 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                                   48 %  
Mikulovská oblast                              32,7 % 
Město Valtice                                     14,2  % 
Valtická oblast                                   4,4 % 
Obec Bavory                                      0,7 % 

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 
Soutěže ZUŠ v roce 2021 byly v důsledku koronavirové pandemie zastaveny. Naši žáci se však 
účastnili soutěží pořádaných jinými pořadateli, na kterých dosáhli pěkných úspěchů: 
Újezdská notička (houslová soutěž) – 2. místo Viola Svačinová, Adam Slavík (vyučující 
Irena Mrázková) 
Pianoforte per Tutti Příbor – zlaté pásmo: Isabella Nečasová, stříbrné pásmo Nela Jozsová 
a čtyřruční hra Nela Jozsová a Juraj Staško (vyučující Silvana Karafiátová) 
Soutěžní přehlídka rodinných týmů – ZUŠ Kuřim (soutěžilo 5 rodinných týmů žáků naší 
školy a dále rodinné týmy Ireny Mrázkové a Veroniky Svačinové a rodina Silvany 
Karafiátové) 
Karlovarský zpěváček – 3.  místo Ondřej Tóth (vyučující Vít Nosek, korepetice Silvana 
Karafiátová) 
Prague Junior Note – 3. místo Tomáš Březina (vyučující Jana Grygarová) 
Vedle soutěžní činnosti žáků jsme byli pověřeni organizací krajského kola soutěže pořádané 
firmou Akord Kvint.  
 
Akce pořádané školou v roce 2021 

 
Rok 2021 byl obdobně jako rok předchozí poznamenán omezeními v souvislosti s koronavi-
rovou pandemií. Po většinu roku jsme setrvávali v distanční výuce a plánované akce, z nichž 
většina se periodicky každoročně opakuje, byly postupně rušeny. Většina vystoupení proběhla 
bez účasti rodičovské veřejnosti. 
 
Školní žákovské akce (koncerty, besídky apod. v prostorách školy) 
 
duben: Natáčení koncertů Koronaviru navzdory I.-III., prezentace na sociálních sítích 
    2. 6. Přehrávka žáků ze třídy Evy Malhocké  
  14. 6. Třídní přehrávka žáků ze třídy Zuzany Andrýskové a Renáty Tomanové za spolupráce 
Žanety Bartové 
  29. 6. Happening k slavnostnímu ukončení školního roku 
26. 10. Třídní přehrávka žáků Lucie Škrhákové 
  9. 11. Zahajovací koncert 
16. 11. Třídní přehrávka žáků Silvany Karafiátové 
  7. 12. Natáčení Vánočního koncertu 
13. 12. Třídní přehrávka žáků tříd Zuzany Andrýskové a Renáty Tomanové 
17. 12. Vánoční přehrávka žáků ze tříd Lucie Huserkové a Věry Kunovové 
19. 12. Vánoční koncert cimbálových muzik – virtuální nahrávka 



Vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Mikulov ve veřejných prostorách 
 
  29. 5. Slavnosti vína Chateau Valtice – CM Valtice  
    9. 6. Otevření zámečku Belveder Valtice – CM Valtice 
  11. 9. Pálavské vinobraní – vystoupení CM Osminka a Otazník  
  18. 9. Valtické vinobraní – valtické CM  
  24. 9. Učitelský orchestr Collegium magistrorum vystoupil v rámci mezinárodního festivalu 
Silberbauerovo hudební Podyjí v Jevišovicích u Znojma 
  25. 9. Učitelský orchestr Collegium magistrorum vystoupil v rámci mezinárodního festivalu 
Silberbauerovo hudební Podyjí v Hrušovanech nad Jevišovkou  
16. 10. Vystoupení CM Valtice v Hlohovci 
21. 11. Adventní jarmark Břeclav (synagoga) – CM Valtice  
16. 12. Natáčení Adventního koncertu Collegium Magistrorum + pěvecký sbor Gaudium 
 
Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov na akcích nadregionálního dopadu 
 
  2. 11. Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov se ZUŠ Znojmo a Musikschule Retz – Unterretzbach 
13. 11. Vystoupení žáků ZUŠ Mikulov, ZUŠ Znojmo a Musikschule Retz – Louka u Brna 
 
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. Díky zvýšení kapacity HO o deset žáků na 380 bylo možno uspokojit zájem většího 
množství uchazečů. 

Pandemická opatření v roce 2020 a 2021 ohrozila činnost souborových her, kde zejména 
byla distanční výuka opravdu problematická. Vyučující se snažili zájem členů souborů udržovat 
rozesíláním partů a individuálními konzultacemi na sítích. Díky odpovědné práci vyučujících  
a dobré komunikaci se žáky a též s rodiči se kolektivy dětí v souborech podařilo udržet a po 
rozvolnění opatření navázat na úspěšnou práci hudebních souborů, která má na naší škole velkou 
tradici.  

V roce 2021 na škole pracovalo několik souborů. Jmenovitě se jedná o celkem čtyři cim-
bálové muziky – v Mikulově CM Kolík a ve Valticích cimbálové muziky Valtičánek Osminka  
a Otazník, dále v Mikulově taneční orchestr Free Day Band, Komorní orchestr ZUŠ, dechová 
hudba, flétnové soubory v Mikulově a ve Valticích, kytarový soubor, soubor Komorní akor-
deony, klarinetový soubor a pěvecký sbor Echo. Vedle žákovských orchestrů školu příleži-
tostně reprezentuje i orchestr Collegium Magistrorum, tvořený pedagogy školy, mikulovský-
mi hudebníky a vyspělými žáky, a Salonní orchestr. 
 
Hromadné obory (TO, VO, LDO) 

Od září 2021 jsou na škole vyučovány všechny hromadné obory (TO, VO i LDO). 
Jejich naplněnost je 100 % a podle zájmu o studium lze očekávat, že jejich kapacita by byla 
využita i při jejím případném navýšení v dalším školním roce. 
 
Taneční obor 

Jsou zde vyučována oddělení s těžištěm výuky ve všeobecné taneční průpravě a v moder-
ním i klasickém tanci. Díky pokračující dobré spolupráci s vedením MŠ Habánská byla i v roce 
2021 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 jim možnosti, které naše 
škola jejich dětem nabízí při studiu všech oborů. 
 



Výtvarný obor 
Po hudebním oboru je nejpočetnějším oborem na škole. Prezentaci žákovských prací VO 

je během roku věnována velká pozornost, a to jak v prostorách školy, tak i ve výstavních síních 
ve městě. Zde je vždy koncem školního roku uspořádána výstava žákovských prací s vernisáží 
a hudebním programem žáků.  

Vedle tradičních výtvarných technik a keramiky jsou ve škole již mnoho let vyučovány  
i digitální a analogová fotografie a grafický design. V září 2021 byl otevřen zcela nový předmět  
– Filmová a audiovizuální tvorba, který začalo navštěvovat 18 žáků. 
 
Literárně–dramatický obor 

Literárně-dramatický obor byl na mikulovské škole nepřetržitě vyučován od počátku 
60. let minulého století až do roku 2008, kdy jeho výuka zanikla. K opětovnému obnovení vý-
uky LDO došlo v září 2021 a přijato bylo celkem 22 dětí. Obor je zatím vyučován v podmín-
kách, jaké mu poskytuje prostor koncertního sálu. Do budoucna bychom pro jeho výuku rádi 
vybudovali vlastní divadelní studio. Momentálně se nacházíme ve fázi projekční přípravy.  
 
Kurzy – doplňková činnost  

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

V roce 2021 pokračovaly oblíbené kurzy – kurz digitální fotografie a výtvarný kurz pro 
dospělé, jejichž vedení se ujali lektoři z řad našich pedagogů.  
 
II. Plnění úkolů v personální oblasti  
 
Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 

K 31. 12. 2021 pracovalo v ZUŠ Mikulov celkem 42 zaměstnanců, z toho 39 pedagogic-
kých a 3 nepedagogičtí pracovníci. Dále jeden zaměstnanec pracoval na dohodu o provedení 
práce.  
 
Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období  

V roce 2021 je jedna kolegyně na RD, v září nastoupily dvě kolegyně – do VO (Filmová 
a audiovizuální tvorba) a do LDO.  
 
Výše průměrných mezd za sledované období, průměrné třídy 
 
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou v platové třídě 12. Nepedagogičtí pracovníci jsou 
zařazeni v pracovních třídách 3, 4 a 8. 
 
Kategorie zaměstnanců Průměrná měsíční mzda 
Pedagogičtí pracovníci 42 945 Kč 
Nepedagogičtí pracovníci 27 537 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 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 2021 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.  
 
 



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

Účet  Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 
602 školné 2 094 000 2 094 700,00 Kč 

 doplňková činnost                                  507 620,00 Kč 
 
III. 2. Náklady 
 

Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 
20 572 160,00 20 703 724,93 Kč 

 
Vybrané ukazatele (oblast výdajů) 
 

Nákladová položka Skutečnost k 31. 12. 2021 
pomůcky celkem 56 388,15 Kč 
vzdělávání celkem 31 864,67 Kč 
odborná literatura 2 485,00 Kč 
opravy budovy                                                  462 166,85 Kč 
opravy hudebních nástrojů 31 880,00 Kč 
opravy strojů a zařízení 31 346,14 Kč 

 
III. 3. Oblast finančního majetku 
 

Číslo účtu Název účtu Stav k 31. 12. 2021 
3735651/0100 Běžný účet                     2 430 271,22 Kč 
1381575389/0100 Účet FKSP                        123 032,64 Kč 

 
V bankovním účtu FKSP je rozdíl mezi účetním a bankovním stavem. Tento rozdíl je 

okomentován v oddíle VI. Peněžní fondy.  
 
III. 4. Pohledávky a závazky 
 

Pohledávky po termínu splatnosti jsou ve výši 24 470 Kč a jedná se o školné (15 050 Kč), 
kurzovné DČ (5 900 Kč) a půjčovné (3520 Kč). Ostatní pohledávky jsou do data splatnosti. 

Dlužné školné je vymáháno obvyklým způsobem (telefonicky, dopisy, upomínkami). 
Ostatní pohledávky jsou do termínu splatnosti. 

Závazky po splatnosti nejsou, všechny jsou do data splatnosti. 
  
III. 5. Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu zřizovatele a jiných územních samospráv 
 
Dotace přijaté: 

Donátor Výše dotace 
MŠMT 17 764 160,00 Kč 
KÚ Brno  214 000,00 Kč 
KÚ Brno- investiční odbor                                                 400 000,00 Kč 

 
Dotace jsou čerpány dle rozpočtu. 
 
III. 6. Investice 
 
V roce 2021 neproběhla žádná investiční akce. 



IV. 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 Stav k 1. 1. 21 Stav k 31. 12. 21 Přírůstky Úbytky 
A-018 336 290,28 336 290,28 0,00 0,00 
B-028 5 669 946,18 6 014 378,99 420 167,93 75 735,12 
C-022 923 999,00 908 999,00 0 15 000,00 
D-031 164 020,00 164 020,00 0 0 
E-021 6 952 700,59 6 952 700,59 0 0 
G-029 1 209 122,00       1 209 122,00 0 0 

 
Komentář: 
 
A-018  softwarové vybavení počítačové třídy (seznam v příloze)  
B-028  viz seznamy v příloze 
 
Péče o svěřený majetek 
 

V průběhu roku 2021 jsme pokračovali v opravách a údržbě budovy, majetku školy, 
nástrojů a učebních pomůcek.  

 
Oprava a rekonstrukce dřevěných schodišť 
          V roce 2021 byla realizována havarijní oprava dřevěných schodišť v obytné části budo-
vy. Akce byla financována z prostředků zřizovatele.  
 
V. Peněžní fondy 
 
Fondy investiční a rezervní jsou plně bankovně kryty. U FKSP vznikl rozdíl mezi účetním a ban-
kovním stavem. 
 
Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP: 
 
Účetní stav FKSP                                              135 288,17 
Bankovní stav                                                   123 032,64 
 
Rozdíly: 
FKSP 12/2021                                                + 21 207,50 
Příspěvek na stravování 12/2021                              -  17 950,00   
Pokladna                                                        +   4 246,84 
Poplatky, kurz. rozdíl                                                +   1 951,19 
Půjčka a převody půjčky                                + 11 800,00 
Převod - dotace pokladny                                  -   9 000,00          
 
VI. Inventarizace majetku a závazků 
 

Inventarizace proběhla podle pokynů ředitele školy k termínu 31. 12. 2021. Příkazem ře-
ditele školy č. 1/2021 ze dne 9. 11. 2021 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.  
Majetek, o nějž neprojeví tyto organizace zájem, bude zlikvidován podle pravidel Zásad vztahů. 
 
VI. Kontrolní činnost 
 

Kontrolní činnost byla prováděna podle ročního plánu kontrolní činnosti. Výsledky interní 
kontroly jsou zaznamenány v přiloženém Hodnocení kontrolní činnosti. 
 
Veřejnoprávní kontroly: 

V říjnu 2021 proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola Hasičského 
záchranného sboru JMK. V protokolu o kontrole nejsou uvedeny žádné zjištěné nedostatky. 
 
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 podmín-
kám hospodaření organizace. Všechny finanční transakce jsou hodnoceny z hlediska hospo-
dárnosti, 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 při-
jatými 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 roz-
počtovými pravidly, a hlídá dodržování schváleného rozpočtu, jeho rozpisu a zá-
vazných ukazatelů. Nese odpovědnost za vyhotovení dokladů, předaných ke 
zpracování účetní firmě PETS Břeclav, která odpovídá za úplnost a pravdivost 
účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví. 

 
VIII. Doplňková činnost 
 

Doplňková činnost v roce 2021 byla zisková, a to částkou v objemu 252 898,39 Kč. Jed-
nalo se o pronájmy bytových a nebytových prostor a o vedení specializovaných kurzů (kurz 
multimediální tvorby, fotokurz a výtvarný kurz). 

V rámci doplňkové činnosti byly provedeny opravy v nájemních bytech celkovým ná-
kladem 76 361,00 Kč. 
 
 
V Mikulově dne 23. 2. 2021 
 
 

Ing. Jiří Vrbka 
        ředitel Základní umělecké školy Mikulov  
 


