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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, 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 337 0 71 0 408 

Deblín 29 0 0 20 49 

Dolní Loučky 19 0 0 0 19 

Doubravník 20 0 0 0 20 

Drásov 2 0 0 0 2 

Riegrova 3 38 0 103 144 

Nedvědice 6 0 0 0 6 

Celkem 416 38 71 123 648 

 

 

III. Personální zabezpečení školy 
 

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

 

Pedagogičtí pracovníci školy 
Od nového školního roku jsme nastaly následující personální změny: 

1 zaměstnankyně se vracela z čerpání rodičovské dovolené, a tak zaměstnankyni, která ji zaskakovala byl ukončen 
pracovní poměr. V hudebním oboru nastala dlouhá zdravotní neschopnost jedná zaměstnankyně, a tak byl na 
záskok a jako náhrada zaměstnán na dobu určitou nový pan učitel. Protože se DPN kolegyně neustále 
prodlužovala, tento stav „záskoku“ trval po celý školní rok 2021/2022. 

Pro uspokojení poptávky ve hře na kytaru jsme přijali jednoho vyučujícího hry na kytaru. 

Do výtvarného oboru jsme přijali novou zaměstnankyni, která vyučuje Multimediální tvorbu a Přípravnou výtvarnou 
průpravu. Protože máme avizo o odchodu do důchodu paní učitelky Výtvarného oboru, budeme si tuto novou 
zaměstnankyni připravovat do následujícího školního roku jako náhradu. 

  

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, Baskřídlovka, Zobcová flétna 

Dubská Kamila, MgA.  Klavír 

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

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 

Melničák Lubor, MgA. Housle 

Mikolajková Anna, MgA. Zobcová flétna 

Morysová Dana Akordeon, Sborový zpěv 

Mužíková Lucie Sólový zpěv 

Pavlů Ivana, MgA. Sólový zpěv 

Pešek Marko, Ing. Kytara 

Ruszová Helena, Bc. Violoncello 

Spilková Olga, MgA.  Klarinet, Saxofon, Zobcová flétna 

Svozilová Eva, MgA. Sólový zpěv 

Vašíček Zdeněk, PhD. Klavír 

Večeřa Radim Bicí nástroje 

Veverica Julian, MgA. Housle 

Zavřelová Jitka Klavír 

Zouhar Tomáš, Mgr. Sólový zpěv 

Taneční obor 

Chlubná Markéta Taneční obor 

 
 

Pobočka Riegrova –Riegrova 312, Tišnov 
Hudební obor 

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 

Vrbová Eliška, MgA. Multimediální tvorba, Přípravná výtvarná výchova 

 

 

Pobočka Deblín – ZŠ Deblín 
Hudební obor 

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

Jebáčková Silvie, MgA. Klavír 

Výtvarný obor 

Hortová Kateřina, 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 

 

 

Pobočka Doubravník – ZŠ Doubravník 
Hudební obor 

Kašparová Marika, Mgr. Klavír 

Kessnerová Kateřina, Bc. Kytara 

 

 

Pobočka Drásov – ZŠ TGM Drásov 
Hudební obor 

Cecava Aleš, BcA. Trubka 

 

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 2021/2022 se vzdělávání zaměstnanců vrátilo do stavu před Covidovými opatřeními. 
Zaměstnancům tak byly nabízena školení nabídkami z emailových komunikací, a bylo umožněno navštěvovat 
školení, které se sami vyhledali. 

  

 



Využité nabídky vzdělávání pracovníků organizace ZUŠ Tišnov 

 

Školení pedagogických pracovníků 
Individuální jednodenní semináře a kurzy 5 zaměstnanců 

Individuální kurzy a semináře vedené online 2 zaměstnanci 

Hromadné kurzy organizované přímo ve škole 7 zaměstnanců 

Pravidelné semináře na Konzervatoři Brno 2 zaměstnanci 

Vícedenní semináře 2 zaměstnanci 

Kurzy pro management škol 1 zaměstnanec 

 

 

Školení nepedagogických pracovníků 
Hospodářka školy 1 ekonomický seminář 

 

 

 

IV. Materiální zabezpečení školy, vybavení 
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. 

Vzhledem k situaci s vývojem cen energií, která vnikla koncem kalendářního roku, jsme byli v plánování a realizace 
vybavování školy umírněnější, a soustředili jsme se na vyloženě nejnutnější nákupy. 

 

Ostatní finanční zdroje 
Ve školním roce 2020/2021 jsme jako další příjmy uvedli pouze sponzorské dary. 

 

Nabytí a rozšíření majetku organizace 
Ve školním roce 2020/2021 jsme v rozšiřováním majetku organizace byli opatrnější, a to s ohledem na vývoj cen 
energií a celkové inflace. 

 

V. Vzdělávací a pedagogické aktivity školy 
 

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.  

 

Taneční obor prezentuje výsledky pedagogických aktivit formou 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 se v úvodu školního roku zapojil do realizace vlastních inscenací, které prováděl v divadelním 
sále na ulici Riegrova.  

Žáci Výtvarného oboru pracují pod vedením svých učitelů na realizaci výtvarných řad. V letošním školním roce 
proběhla vernisáž v Brněnském muzeu v Předklášteří, se kterým máme navázanou dlouholetou spolupráci.  



Významná spolupráce na školních projektech 
V letošním školním roce jsme realizovali první společné projekty. Spolupráce mezi obory a také mezi jednotlivými 
kolegy přinesla ovoce v podobě několika projektů, které se v průběhu školního roku připravovali a jejichž realizace 
byla buď v rámci školního roku, anebo na velké kulturní akci „Den hudby“ pořádanou právě ZUŠ Tišnov. 

 

V+W DIVADELNÍ REVUE 

Projekt ZUŠ Tišnov, na kterém se podíleli žáci a jejich učitelé z literárně-dramatického oboru, z oboru tanečního a 
hudebního. Projektem jsme připomenuli 40. výročí úmrtí J. Voskovce. Za uměleckou formu jsme zvolili divadelní 
reuve. Žáci dramatického oboru připravili čtení dopisů Voskovce a Wericha z dob jejich emigrace. Součástí revue 
byla živá kapela složená z řad učitel ZUŠ, nejznámější písně z her Osvobozeného divadla nastudovali žáci 
pěveckého oddělení. Některé hudební čísla byly doplněny taneční choreografií. 

 

VZNIKAJÍCÍ DECHOVÁ HUDBA 

Kolegové z hudebního oddělení poskládali malou dechovou hudbu ve složení: trumpety, akordeon, tuba, bicí a 2 
zpěváci. Tato osmičlenná sestava nacvičila několik lidových písní, kterými děláme radost zejména starší generaci 
posluchačů. 

 

PROJEKTY TANEČNÍHO OBORU 

Každoroční představení tanečního oboru v rámci tanečních koncertů jsme v letošním roce obohatili o 2 taneční 
chorografie, které byly připravovány speciálně pro tento účel. Na projektu „Propojení“ pracovali žákyně tanečního 
oddělení se svojí učitelkou, která tak zároveň splnila podmínky pro ukončení svého dalšího vzdělávání. 

Druhým projektem byla taneční pohádka „O spisovatelském snění“, ve kterém se roli vypravěče a hlavní postavy 
ujala žákyně literárně-dramatického oboru. O baletní ztvárnění scény se postaraly žákyně tanečního oboru. 

K oběma choreografiím byla kolegy z hudebního oboru zkomponována a nahrána autorská scénická hudba. 

 

MOZARTOVY DĚTI 

Každoroční projekt Brněnské filharmonie jsme tentokrát nenechali bez povšimnutí. O akci víme, a jsme o ní 
pořadateli pravidelně informováni. V tomto školním roce se do projektu zapojila paní učitelka Havelková se svou 
žačkou, hráčkou na příčnou flétnu. Žákyně se stala součástí orchestru, který 12. června 2022 premiéroval 
představení Neviditelný les z autorského pera Kryštofa Mařatky. 

 

MENART 

Stipendijní program, který financuje a organizuje nadace Magdaleny Kožené ZUŠ OPEN. V tomto školním roce byla 
do tohoto projektu vybrána Agáta Zavřelová, žačka pěveckého třídy paní učitelky Pavlů. Společně tak navštívili pět 
víkendových seminářů, které vedou přední čeští umělci a pomáhají tak s přípravou žáků ZUŠ v jejich budoucí 
umělecké kariéře. Agáta byla následně vybrána a přizvána k účasti na vystoupení v rámci Pražského jara a v rámci 
festivalu Smetanova Litomyšl. 

 

VI. Prezentace organizace v regionu 
 

V tomto školním roce jsme byli pořadateli okresního kola ve hře na bicí nástroje. Do soutěže přijelo 10 účastníků ze 
4 škol okresu Brno-venkov, kteří byli do okresních kol nominováni. 

Soutěž proběhla dne 18.2.2022 a o celé soutěži byla Tišnovskou televizí natočena reportáž. 

  

Veřejné akce pořádané školou a pobočkami 
Ve školním roce 2021/2022 máme za sebou bohatou koncertní činnost, na které se podíleli žáci všech čtyř oborů a 
jejich učitelé. 



 

Tišnov  15 žákovských besídek (v prostorách koncertního sálu ZUŠ Tišnov) 

 5 koncertů (v prostorách MěKS Tišnov, Radnice Tišnov a koncertního sálu ZUŠ) 

 2 absolventské koncerty žáků Hudebního oboru (MěKS Tišnov) 
 

Tišnov-Riegrova  4 divadelní inscenace 

 Absolventské vystoupení LDO 
 

Deblín  3 žákovské besídky (v prostorách koncertního sálu ZUŠ Tišnov) 

 1 absolventský koncert (v prostorách ZUŠ Tišnov) 

 1 koncert v prostoru Obecního domu Deblín 

 1 absolventský recitál (sál ZUŠ Tišnov) 
 

Dolní Loučky  1 žákovská besídka 
 

Doubravník  1 žákovská besídka 
 

Nedvědice  2 žákovské besídky 
 

 

Významná spolupráce se subjekty v regionu 
Ve školním roce 2021/2022 se dříve pozastavené aktivity opět rozjely a naši žáci se tak mohli zapojit do aktivit, 
které jim umožňují nabrat nové zkušenosti. 

 

Spolupráce s CSS Tišnov (Domov důchodců) 

 Den seniorů 

 Den matek 
 

Muzeum Předklášteří 

 Vernisáž výstavy 

 

MěKS 

 Vystoupení v rámci KPH (v letošním roce pouze 2 vystoupení) 

 doprovodná vystoupení v rámci vernisáži 

 

Galerie na schodech 

 výstava prací žáků Multimediálního oboru 

 

Obec Lomnička 

 vystoupení v rámci vernisáže uměleckého kováře 

 

Výchovné koncerty pořádané školou 

 Vánoční vystoupení pro tišnovské ZŠ (Faltaband) 

 V+W divadelní revue (ZŠ z Tišnova, Drásova a Dolních Louček) 

 Výchovný koncert ZŠ Olší (Faltaband) 

 Výchovný koncert pro ZŠ Dolní Loučky (Faltaband) 



 

Exkurze a další vzdělávací aktivity 
 18.11.2021 - Mirandolina - představení v ND Brno 

 9.6.2022 - Exkurze u výrobce nástrojů Tibora Haluščáka 

 

 

Úspěchy žáků v soutěžích 
Ve školním roce 2021/2022 jsme se jako každý školní rok plánovali zapojit do soutěží. Pro tento školní rok jsme 
vybrali účast v soutěžích ve hře na bicí a dechové nástroje, a v sólovém zpěvu. 

 

Hra na bicí nástroje 
Okresní kolo (ZUŠ Tišnov) 

Jméno Pořadí 

Slušný Tobiáš 2. 

Krajské  kolo (ZUŠ Veveří) 

Šlancar Ondřej 2. 

 

Hra na klarinet 
Okresní kolo (ZUŠ Pohořelice) 

Jméno Pořadí 

Brtáňová Jůlie 3. 

 

Hra na saxofon 
Okresní kolo (ZUŠ Pohořelice) 

Jméno Pořadí 

Skotníková Barbora 3. 

Štěpánková Elena 2. 

 

Hra na trubku 
Okresní kolo (ZUŠ Rosice) 

Jméno Pořadí 

Heppler Kryštof Josef 3. 

Klusák Pavel 2. 

Krajské  kolo (ZUŠ Smetanova) 

Kala Jakub 1. 

 

 

 

 



Hra na zobcovou flétnu 
Okresní kolo (ZUŠ Oslavany) 

Jméno Pořadí 

Boleslavová Klára 3. 

Doubrava Matyáš 2. 

Gloserová Ellen 2. 

Chocholatý Tobiáš 2. 

Krajské  kolo (ZUŠ Ivančice) 

Pavelková Monika 2. 

 

 

Sólový zpěv 
Okresní kolo (ZUŠ Ořechov) 

Jméno Pořadí 

Chocholatý Viktor 2. 

Krajské kolo (ZUŠ Fr. Jílka, Brno) 

Kellner David 2. 

Urbánková Magdaléna 2. 

Ústřední kolo (ZUŠ Turnov) 

Zavřelová Agáta 1. 

 

 

VII. Informace o výsledku kontrol 
 

Dne 11. 10. 2021 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR kontrolované období od 09/2018 do 
08/2021, ke dni kontroly nebyly zjištěny žádné splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje provedl dne 2. 11. 2021 finanční kontrolu se závěrečným vyhodnocením věcné 
a číselné kontroly: „V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky nebylo zjištěno porušení právních předpisů.“ 
 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Zouhar 

Dne: 28.8.2022 

Podpis: 
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