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I. Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace, sídlo Dvořáčkova 316, 666 01 Tišnov, 
příspěvková organizace, IČO: 44 947 721 

 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82, Rada Jihomoravského 
kraje 

 

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Zouhar, Drásov 366, 664 24 Drásov 

 

Datum zařazení do sítě škol: 1.9.2002 

 

Celková kapacita školy: 685 žáků 

 

Kontaktní informace: telefon: 549 410 655, 549 410 017 

email: posta@zustisnov.cz 

web: www.zustisnov.cz 

datová schránka: vw428a5 

 

Umělecká rada školy: Založena dne 3.3.2010 a pracuje ve složení: MgA. Zdeněk Vašíček, Jitka Zavřelová, 
Jaroslav Halouzka, Ladislav Havlík, Markéta Chlubná, Mgr. Marek Kubát, BcA. Klára 
Jírovská, Zuzana Randuchová, Mgr. Tomáš Zouhar, MgA. Kamila Dubská 

 

 

 

 

 

 

 



II. Informace o vzdělávání 
 

Základní umělecká škola Tišnov poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro 
studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření, v konzervatoři a připravuje také 
odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Škola pracuje na základě ročního plánu s 
měsíčním rozpracováním úkolů. 

 

Individuální výuka 

V hudebním oboru hra na akordeon, baskřídlovku, baskytaru, bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, housle, 
klarinet, klavír, kytaru, příčnou flétnu, saxofon, trubku, tubu, varhany, violoncello, zobcovou flétnu, sborový a sólový 
zpěv.  

 

Hromadná (kolektivní) výuka 

V hudebním oboru předměty hudební nauka, hudební teorie a praxe, komorní zpěv, souborová hra, tvorba 
doprovodů. 

V tanečním oboru výuka přípravného studia a základního studia.  

Ve výtvarném oboru výuka přípravného studia, multimediální tvorba, výtvarná realizace (malba), prostorová tvorba 
(keramika). 

V literárně-dramatickém oboru výuky přípravného studia a základního studia.  

 

Budovy a místa dalšího poskytovaného vzdělávání 
 

Budova Adresa Počet učeben 

Hlavní budova Dvořáčkova 316, Tišnov 17 učeben hudebního obou 
1 taneční sál 
1 koncertní sál 

Pobočka Riegrova Riegrova 312, Tišnov 1 učebna hudebního oboru 
2 učebny výtvarného oboru 
1 učebna literárně-dramatického oboru 
1 divadelní sál 
1 počítačová učebna 

Pobočka Deblín ZŠ Deblín 2 učebny hudebního oboru 

1 učebna výtvarného oboru 

Pobočka Drásov ZŠ TGM Drásov 2 učebny hudebního oboru 

Pobočka Dolní Loučky ZŠ Dolní Loučky 2 učebny hudebního oboru 

Pobočka Doubravník ZŠ Doubravník 1 učebna výtvarného oboru 

Pobočka Nedvědice ZŠ Nedvědice 1 učebna hudebního oboru 

 

 
 

 

 

 

 



Počty žáků 
 

Místo vzdělání hudební lit.-dramatický taneční výtvarný celkem 

Hlavní budova 313 0 96 0 409 

Deblín 34 0 0 26 60 

Dolní Loučky 17 8 0 0 25 

Doubravník 17 0 0 0 17 

Drásov 11 5 0 0 16 

Riegrova 2 36 0 106 144 

Nedvědice 14 0 0 0 14 

Celkem 408 49 96 132 685 

 

 

III. Personální zabezpečení školy 
 

V organizaci ZUŠ Tišnov zaměstnáváme jak pedagogické, tak i nepedagogické pracovníky. 

 

Pedagogičtí pracovníci školy 
Od nového roku jsme přibrali do týmu 2 vyučující předmětu sólový zpěv, které převzaly úvazek vyučující, která 
odešla do starobního důchodu. 

Ve sledovaném období jsou 2 zaměstnankyně v mimo evidenčním počtu z důvodu čerpání rodičovské dovolené. 

  

Hlavní budova – Dvořáčkova 316, Tišnov 
Hudební obor 

Bartoník Libor, MgA. Zobcová flétna, Klavír, Korepetice v TO 

Bočková Helena Zobcová flétna, Příčná flétna  

Cecava Aleš, BcA. Trubka, Zobcová flétna 

Cecava Josef, Mgr. Baskřídlovka, Trubka, Zobcová flétna 

Dubská Kamila, MgA.  Klavír 

Falta Miroslav, BcA. Elektronické klávesové nástroje, Tuba 

Halouzka Jaroslav Baskytara, Zobcová flétna 

Havlík Ladislav Elektronické klávesové nástroje, Klavír 

Jebáčková Silvie, MgA. Klavír, Varhany 

Kašparová Marika, Mgr. Klavír 

Kessnerová Kateřina, BcA. Kytara 

Kubát Marek, Mgr. Kytara 

Matisová Kateřina Housle 

Morysová Dana Akordeon, Sborový zpěv 

Pavlů Ivana, MgA. Sólový zpěv 

Ruszová Helena, Bc. Violoncello 



Spilková Olga, MgA.  Klarinet, Saxofon, Zobcová flétna 

Štěrbová Eva, MgA. Sólový zpěv 

Vašíček Zdeněk, PhD. Klavír 

Večeřa Radim Bicí nástroje 

Zavřelová Jitka Klavír 

Zouhar Tomáš, Mgr. Sólový zpěv 

Taneční obor 

Chlubná Markéta Taneční obor 

 
 

Pobočka Riegrova –Riegrova 312, Tišnov 
Hudební obor 

Bartoník Libor, MgA. Zobcová flétna, Hudební nauka 

Ruszová Helena, Bc. Hudební nauka 

Zouhar Tomáš, Mgr. Hudební teorie a praxe 

Literárně-dramatický obor 

Jírovská Klára, Bc. Literárně-dramatický obor 

Výtvarný obor 

Randuchová Zuzana Malba, Keramika 

Zouharová Jana, Mgr. Multimediální tvorba 

 

 

Pobočka Deblín – ZŠ Deblín 
Hudební obor 

Havelková Jana Kytara, Příčná flétna, Zobcová flétna, Hudební nauka 

Jebáčková Silvie, MgA. Klavír 

Výtvarný obor 

Zouharová Jana, Mgr. Malba 

 

 

Pobočka Dolní Loučky – ZŠ Dolní Loučky 
Hudební obor 

Falta Miroslav, BcA. Akordeon, Elektronické klávesové nástroje, Zobcová flétna 

Nedomová Bohuslava, Bc. Elektronické klávesové nástroje, Hudební nauka 

Literárně-dramatický obor 

Jírovská Klára, Bc. Literárně-dramatický obor 

 

 



Pobočka Doubravník – ZŠ Doubravník 
Hudební obor 

Kašparová Marika, Mgr. Klavír 

Kessnerová Kateřina, Bc. Kytara 

 

 

Pobočka Drásov – ZŠ TGM Drásov 
Hudební obor 

Bartoník Libor, MgA. Klavír, Zobcová flétna, Hudební nauka 

Cecava Josef, Mgr. Trubka 

Falta Miroslav, BcA. Akordeon, Elektronické klávesové nástroje, Klavír, Zobcová flétna 

Vašíček Zdeněk, PhD. Klavír 

Literárně-dramatický obor 

Jírovská Klára, Bc. Literárně-dramatický obor 

 

 

Pobočka Nedvědice – ZŠ Nedvědice 
Hudební obor 

Nedomová Bohuslava, Bc. Akordeon, Elektronické klávesové nástroje, Klavír, Hudební nauka 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy 
V průběhu školního roku se jedna zaměstnankyně potýkala s dlouhodobou nemocí, kterou jsme řešili smluvním 
vztahem s firmou zajišťující úklid budov. 

  

Hlavní budova – Dvořáčkova 316, Tišnov 
Ivánková Alena Hospodářka školy 

Flajšingerová Jarmila Uklízečka 

Brázda Zbyněk Domovník, školník 

 

Pobočka Riegrova – Riegrova 312, Tišnov 
Králíková Petra Uklízečka 

 

 

Péče o vzdělávání zaměstnanců 
 

Ve školním roce 2018/2019 bylo podporováno vzdělávání všech pracovníků organizace. Pedagogickým 
pracovníkům jsou nabízeny kurzy v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nepedagogickým 
pracovníkům jsou nabízeny kurzy dle nabídek, se kterými nás oslovují různé vzdělávací společnosti. 

 

 



Využité nabídky vzdělávání pracovníků organizace ZUŠ Tišnov 

 

Školení pedagogických pracovníků 
Individuální kurzy  - NIDV 3 zaměstnanci 

Víkendové kurzy  - Konzervatoř Brno 2 zaměstnanci 

Individuální kurzy zaměření na konkrétní hudební nástroj 4 zaměstnanci 

Individuální kurz pro výtvarný obor 1 zaměstnanec 

Kurzy pro management škol 1 zaměstnanec 

 

Školení nepedagogických pracovníků 
Hospodářka školy 2 odborné kurzy 

 

 

IV. Materiální zabezpečení školy, vybavení 
Ve školním roce 2018/2019 oslavila škola své 70. výročí založení.  Vedení školy zabezpečuje organizaci veškeré 
potřebné vybavení, které potřebují zaměstnanci ke své práci. Toto vybavení organizace pořizuje buď z vlastních 
zdrojů, anebo ze zdrojů od sponzorů či dotačních titulů. 

 

Ostatní finanční zdroje 
V souvislosti s oslavami 70. výročí školy jsme oslovili společnosti a firmy v blízkém okolí.  Využili jsme dotačního 
titulu Šablony II, který byl určen také pro základní umělecké školy. 

Sponzorské dary: 143.000,- Kč 

Dotace Šablony II: 1 340.000,- Kč 

Rekonstrukce a úpravy školy 
Ve školním roce 2018/2019 byla provedena úprava tanečního a koncertního sálu na hlavní budově – Dvořáčkova 
Tišnov. Investorem byl majitel objektu Město Tišnov, a byly provedeny následující úpravy: 

Taneční sál – přesun schodiště ke stěně sálu, a tím zvětšení prostoru pro tančící žáky. 

Koncertní sál – přestavba přilehlých místností na zázemí pro žáky a vystupující umělce. Po úpravě vznikla šatna a 
zázemí pro žáky, kteří čekají na své vystoupení. V zázemí vzniklo pohodlné sezení, police na nástroje a malá 
kuchyňka sloužící všem účinkujícím. 

 

Nabytí a rozšíření majetku organizace 
 

Služební vozidlo 

V tomto školním roce škola pořídila služební vozidlo – Renault Master pro 9 osob. Vozidlo je v prodloužené verzi, 
takže pohodlně odveze nejen žáky, ale také jejich nástroje a další věci potřebné k vystoupení. 

Vozidlo jsme nabyli formou bezúplatného převodu v rámci organizací zřizovaných Jihomoravským krajem. Po 
převodu do majetku organizace jsme provedli jeho údržbu, obnovení laku a zařídili jsme potisk vozidla v souladu 
s novým grafickým manuálem, který byl pořízen spolu s novým logem školy. 

 

Nové pomůcky pro učitele 

V rámci realizace dotačního programu Šablony II jsme zakoupili 25 kusů notebooků, společně s bluetooth 
reproduktory. Každý pedagogický pracovník školy tak dostane jeden notebook, reproduktor, brašnu a bezdrátovou 



myš. Vybavení každého učitele těmito pomůcky nebrání ke spuštění elektronického vedení pedagogické 
dokumentace a elektronizaci komunikace s rodiči a žáky školy.  

 

 

V. Vzdělávací a pedagogické aktivity školy 
 

Základní umělecká škola Tišnov organizuje řadu kulturních akcí, které jsou určeny pro veřejnost.  

Téměř s pravidelností jednou za 14 dnů pořádáme besídky žáků, na kterých vystupují převážně žáci hudebního 
oboru. Besídky jsou pořádány v koncertním sále na hlavní budově Dvořáčkova ulice, Tišnov. Mimo tyto besídky se 
žáci hudebního oboru představují na koncertech školy, které pořádáme v prostorách Městského kulturního 
střediska. Ve školním  roce 2018/2019 byly tyto koncerty rozšířeny o další akce pořádané v rámci oslav 70. výročí 
založení školy. 

Taneční obor prezentuje výsledky pedagogických aktivit formou třídenních tanečních koncertů, a dále se podílí na 
kulturním životě v městě Tišnově vystupováním v rámci Trhových slavností, oslav místních spolků a při jiných 
příležitostech. 

Literárně-dramatický obor v tomto školním roce navazoval na tradiční spolupráci s Knihovnou Tišnov, kde 
pravidelně spolupracuje na projektech Kniha mého srdce, který je určen žákům základních škol. V tomto školním 
roce byli žáci dramatického oboru významnou pomocí při oslavách 70. výročí založení školy. V tomto školním roce 
jsme rozšířili nabídku literárně-dramatického oboru také na pobočkách Dolní Loučky a Drásov. 

Výtvarný obor spolupracuje s Podhoráckým muzeem a každoročně prezentuje práce svých žáků v rámci kulturních 
akcí pořádaných školou. V tomto školním roce se žáci se svými výtvarnými pracemi významnou měrou podíleli na 
připomenutí 70. výročí založení školy v prostorách našeho zřizovatele Jihomoravského kraje. Opomenou nelze ani 
mezioborovou spolupráci hudebního a výtvarného oboru na pobočce v Deblíně. 

 

Vlastní vzdělávací aktivity 
Ve školním roce 2018/2019 jsme připravili 8 výchovných koncertů, které se svými vyučujícími připravili žáci 
z pobočky Deblín (vystoupení pro Základní a mateřskou školu Deblín+ okolní školy), a školní kapela Faltaband (ZŠ 
Drásov, ZŠ Dolní Loučky, ZŠ Žďárec). Za samostatnou zmínku stojí každoroční Vánoční výchovné koncerty, které 
pořádáme ve spolupráci se školami v Tišnově (ZŠ Smíškova, ZŠ nám. 28. října).  

Odborné exkurze 
V rámci realizace projektu Šablony II, do kterých se zapojila také naše škola, jsme realizovali několik projektů, které 
doplňují vzdělávání našich žáků formou návštěv zajímavých míst, anebo návštěvou odborníka z praxe, který je 
zapojen do výuky. 

 

Tibor Haluščák – výrobce strunných hudebních nástrojů a historických hudebních nástrojů. Návštěva a prohlídka 
jeho dílny, přednášky pro žáky. Projekt byl připraven a realizován učitelem Hry na kytaru. 

Tandemová výuka –v rámci projektu Šablony II jsme realizovali tandemovou výuku – tedy výuku za přítomnosti 
dvou učitelů, kteří si skupinu žáků rozdělí podle potřeby cíle hodiny a pracují se žáky v menších skupinách. Tento 
způsob výuky byl realizován v souborech Tomband a Faltaband, při přípravě výchovných koncertů žáků pobočky 
v Deblíně. Dále jsme formou tandemové výuky realizovali individuální výuku, a to v případě Hry na housle a Hry na 
klavír (žákyně klavíristka doprovázela spolužáka při hře na housle), a při přípravě nadaného žáka na mezinárodní 
interpretační soutěže. 

 

 

 

 

 



VI. Prezentace organizace v regionu 
 

Veřejné akce pořádané školou a pobočkami 
Ve školním roce 2018/2019 máme za sebou bohatou koncertní činnost, na které se podíleli žáci všech čtyř oborů a 
jejich učitelé. 

 

Tišnov  12 žákovských besídek (v prostorách koncertního sálu ZUŠ Tišnov) 

 12 koncertů v prostorách MěKS Tišnov, radnice Tišnov a kostel sv. Václava) 

 2 taneční koncerty (v prostorách kina Svratka) 

 1 vystoupení Literárně-dramatického oboru 

Deblín  3 koncerty v Obecním domě ve spolupráci s výtvarným oborem z Deblína 

 2 varhanní koncerty (kostel sv. Mikuláše, Petrov Brno)  

Drásov  1 besídka pro rodiče žáků 

Doubravník  2 koncerty pro rodiče a veřejnost (Vánoční, Jarní) 

Dolní Loučky  1 vánoční koncert 

Nedvědice  1 vánoční koncert 

 1 besídka pro rodiče 

Významná spolupráce se subjekty v regionu 
ZUŠ Tišnov ve školním roce 2018/2019 navázala na stávající spolupráci se spřátelenými organizacemi, a také se 
podařilo navázat spolupráci s firmou Siemens. 

 

CSS Tišnov – každoroční spolupráce při svátku Dne seniorů 
DSO Tišnovsko – vystoupení v rámci regionální akce „Tyjátrfest“. 
Knihovna Tišnov – spolupráce žáků Literárně-dramatického oboru na projektu „Kniha mého srdce“ 
Podhorácké muzeum Předklášteří – spolupráce hudebního oboru při vernisážích, výstavy žáků Výtvarného oboru. 
Muzeum města Tišnova - spolupráce hudebního oboru při vernisážích 
Městské kulturní středisko – spolupráce na akcích pořádaných touto příspěvkovou organizací – Trhové slavnosti 
vystoupení žáků na abonentních koncertech KPH 
Siemens Drásov – v tomto školním roce byla navázána spolupráce s firmou z nedalekého Drásova. Školní kapela 
Tomband vystoupila na jejich každoročním Dni otevřených dveří. 
 

Prezentace ZUŠ Tišnov – nové logo 
Ve školním roce 2018/2019 jsme oslavili 70. výročí od založení školy. Vyhlásili jsme soutěž ne nové logo a novou 
grafiku, kterou vyhrála společnost Optimystic z Brna. Začátkem kalendářního roku jsme tak spustili prezentaci 
školy v novém grafickém designu. Máme nové logo, a začátkem příštího školního roku plánujeme změnu 
internetové prezentace školy tak, aby odpovídala moderním standardům webových stránek.  

 

Oslava 70. výročí školy 
V roce 1949 byla založena naše škola, a v roce 2019 jsme si připomínali 70. výročí od jejího založení. Celé oslavy 
jsme pojali v symbolice číslice 7, která reprezentuje 7 desetiletí školy. 

Oslavy a vzpomínky na bývalé učitele, významné žáky a absolventy jsme prezentovali těmito formami: 

Tišnovské noviny – v 7 dílech tišnovských novin vyšlo 7 čtyřstran, které shrnuly významnou úlohy školy 
v tišnovském regionu (Sedm desetiletí ZUŠ Tišnov, Hudební nástroje a jejich učitelé vzpomínají, Nejkrásnější 
nástroj – lidský hlas, Čtvrt století výtvarného oboru, Legendy tišnovské rytmiky, Malý průvodce historií školních 
souborů, Pobočky ZUŠ Tišnov). 

Kino Svratka, Tišnov – každého 7. v měsíci v 19.00 jsme promítali nějaký kulturní snímek odkazující na 4 umělecké 
obory, ve kterých vzděláváme naše žáky (Whiplash, S láskou Vincent,  Johny Cash – Walk the line, Fantom opery, 
Romeo a Julie, Farinelli il castrato, Černá labuť) 



Vystoupení žáků – v každém měsíci jsme vystoupení našich žáků doplnili pozváním významných hudebníků, kteří 
oživli atmosféru každého koncertu. (Dada Klementová a studenti JAMU, Samuel Raška – akordeon, Graffovo 
kvarteto, Roman Czepa – absolvent ZUŠ, Martin Jakubíček – varhany vážně nevážně) 

 

Úspěchy žáků v soutěžích 
Ve školním roce 2018/2019 se žáci školy zapojili do nejrůznějších soutěží. Byly to soutěže pořádané MŠMT, které 
jsou vypsané vždy pro konkrétní školní rok, a soutěže, které vyhlašují jiní organizátoři z řad komerčních nebo jiných 
subjektů. 

 

Soutěže MŠMT 

Ve školním roce 2018/2019 se naši žáci účastnili soutěží v kolektivním projevu literárně-dramatického oboru, 
v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ve hře na elektronické klávesové nástroje a ve hře na akordeon. 
V poslední zmiňované jsme byli organizátoři okresního kola. 

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO  

Komorní hra dechové nás. Trio VVT (uč. Aleš Cecava) 

Vítězslav Falta, Vít Štěpánek, Tomáš Klusák  

2. místo 

   

KRAJSKÉ KOLO  

Hra na akordeon  Ondřej Bárta (uč. Dana Morysová) 2. místo 

 Stanislav Bárta (uč. Dana Morysová) 2. místo 

  Alexandra Mašková (uč. Dana Morysová) 2. místo 

 Radka Mašková (uč. Dana Morysová) 2. místo 

 Karel Friedl (uč. Dana Morysová) 2. místo 

   

Hra na EKN Jakub Dřevěný (uč. Miroslav Falta) 3. místo 

   

Literárně-dramatický obor Divadelní soubor Mrkvičkovi (uč. Klára Jírovská) 2. místo 

   

 

Soutěže pořádané jinými subjekty 

 

NA RUBY – Taneční soutěž, Brno  

Sólové choreografie Kanárek – Petra Sklenářová 3. místo 

   

 

DĚTSKÁ SCÉNA – Soutěžní přehlídka literárně-dramatických oborů, Brno 

Sólová recitace Dorotea Pokorná cena poroty 

   



 

WOLKRŮV PROSTĚJOV– Soutěžní přehlídka v recitaci, Prostějov 

Sólový projev Natálie Bartošová postup do celostátního kola 

   

 

 

 

VII. Informace o výsledku kontrol 
 

Kontrola Inspektorátu práce – na základě podnětu zaměstnanců, kteří vyjádřili nespokojenost s výsledkem kontroly 
– následné šetření zahájeno 18.9.2018 
Výsledek kontroly – porušení ustanovení § 123 ods. 2 a § 302 písm. c zákona 262/2006 Sb.  
 
Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení – dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 
1.8.2016 – 31. 8. 2018.  
Výsledek kontroly – bez nápravných opatření 
 

 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Zouhar 

Dne: 5.9.2019 

Podpis: 

 
 

 

 

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno  

Hra na trubku Tomáš Klusák 2. místo 

 Vít Štěpánek 3. místo 
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