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Výroční zpráva 

  

          Hudební škola – tak zněl první název školy, pod kterým Město Holice v roce 1952 

školu založilo. Dnem 1. listopadu tohoto roku je zahájeno vzdělávání dětí z Holic a okolí 

profesionálními hudebníky. V prvních letech působení školy bylo poskytováno vzdělávání 

pouze v hudebním oboru a to ještě jen na některé nástroje. Výuku tehdy zajišťovali dva 

učitelé. V průběhu let škola rozšiřovala výuku nejen na další nástroje, ale také o další obory – 

výtvarný, taneční a od roku 1974 i literárně dramatický, čímž se škola stává na dvacet let 

školou plně oborovou. V roce 1960 se škola stěhuje z náměstí do nových prostor v Husově 

ulici, kde sídlí doposud. Vlivem reforem ve školství dochází ke změnám v názvu škol a to 

z Lidových škol umění na současné základní umělecké školy.  

          Důležitým mezníkem v existenci školy se stává rok 1994, kdy MĚSTO HOLICE 

zřizuje Základní uměleckou školu jako svou příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou. 

Od této doby škola sama rozhoduje o veškerých svých záležitostech, jako je přijímání 

zaměstnanců a hospodaření se získanými finančními prostředky. Od ledna 2005 je umělecké 

školství zakotveno v novém Školském zákoně.  

          Škola umožňuje nejen holickým dětem, ale i zájemcům ze širokého okolí vzdělávání 

v hudebním a výtvarném oboru.  V současné době působí ve dvou budovách, ředitelství a 

hudební obor v Husově ulici, výtvarný obor od září 2003 a taneční obor od září 2004 

v Růžičkově ulici. Po špatných pedagogických výsledcích a nedostatku dětí byla v září 2012 

činnost tanečního oboru pozastavena.  

            Od 1. 4. 2013 na základě vypsaného projektu pardubického kraje se ZUŠ Holice 

zapojuje do projektu OPVK. Tento projekt s názvem Takhle nás to bude mnohem víc bavit! 

a reg.č. CZ.1.07/1.1.28/02.0008 je hrazen z finančních prostředků ESF a z rozpočtu 

ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Celková dotace projektu činí 4.090.389,88. 

Projekt bude probíhat na naší škole od 1.4.2013 do 31.12.2014. Součástí této výroční zprávy 

jsou Monitorovací zprávy II a III.  

            V březnu 2013 se začalo s dlouho očekávanou stavbou nové budova ZUŠ Holice. Po 

delších jednáních a rozhodnutí zastupitelstva města Holice ponese tato budova a celá ZUŠ 

Holice od 1. 9. 2014 název po významném holickém rodákovi panu Karlu Malichovi.  

 Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo výuku 524 žáků:   

                                                                      hudební obor                           358 žáků 

                                                            výtvarný obor                        146 žáků 

                                                                                 literárně dramatický obor       20 žáků 

 Z celkového počtu vyučovaných žáků je 381 dívek. 

  

 Škola má zřízeny webové stránky na adrese www.zusholice.cz a e - mailová adresa pro 

dálkový přístup je reditel@zusholice.cz 

 

http://www.zusholice.cz/
mailto:reditel@zusholice.cz


2/ Informace o pobočkách 

  

Zájem o výuku na naší škole je značný nejen v Holicích, ale i v širokém okolí. Abychom 

umožnili vzdělávání co největšímu počtu dětí, má škola zřízeny pobočky v těchto obcích: 

 ZŠ Sezemice   hudební obor -  hra na kytaru 

     výtvarný obor 

ZŠ Býšť  hudební obor -  hra na zob. flétnu, kytaru, housle a klavír 

 ZŠ Moravany  hudební obor - hra na klavír 

 ZŠ Dašice  hudební obor -  hra na klavír  

    výtvarný obor 

           ZŠ Dolní Roveň       hudební obor – hra na klavír, housle, kontrabas, trubku, tenor, 

baryton,  

                                                                      trombón, tuba, klarinet, saxofon, dechový orchestr       

 Na všech pobočkách je v hudebním oboru vyučován i předmět hudební nauka. 

  

3/ Personální zabezpečení 

ředitelem ZUŠ Holice je Mgr. art. František Machač, bytem Horní Roveň 

       

Ve školním roce 2013/2014 působilo na škole 27 pedagogických pracovníků - z toho 14 žen. 

Jedna THP pracovnice a školnice/uklízečka a jedna uklízečka na budově v Růžičkově ul.. Za 

ekonomickou složku zodpovídá  jedna pracovnice.  V důchodovém věku jsou 2 ženy a 2 

muži. Po mateřské dovolené se na částečný úvazek vrátila p. uč. Kamila Šedajová. Z  27 

učitelů je 26 plně kvalifikováno. Jeden nekvalifikovaný je v hudebním oboru. Nově byl 

otevřen Literárně dramatický obor (LDO), který povede Mgr. Edita Macků. 

4/ Přehled učebních plánů 

Vyučující v hudebním oboru pracují s dosud platnými osnovami z roku 1981 a podle 

učebních plánů schválených MŠMT pod č.j. 18418/95 ze dne 25. června 1995, v tanečním 

oboru s učebními plány schválenými MŠMT pod č.j. 15865/2000-22 ze dne 31. května 2000 a 

ve výtvarném oboru s učebními plány schválenými MŠMT pod č.j. 18455/2002 -22 ze dne    

3. května 2002. 



Od 1. září 2012 se na ZUŠ Holice vyučuje podle ŠVP, které bylo úspěšně dokončeno a 

zkontrolováno ČŠI a je zveřejněno na stránkách školy. ŠVP je dle potřeb aktualizováno, ale 

nejdéle vždy k poslednímu červnu předchozího školního roku, aby se veřejnost mohla se 

změnou v ŠVP dostatečně seznámit. Podle ŠVP jsou vyučovány všechny první a druhé 

ročníky přípravného a základního studia. 

5/ Informace o přijímacím řízení 

Noví žáci jsou přijímáni na základě zjištěných schopností a předpokladů pro zvolený obor. 

Děti předškolních tříd holických mateřských škol byly pozvány na „Hudební dopoledne.“ Na 

drobných skladbičkách a písničkách jim mladší žáci předvedli hudební nástroje, na chodbách 

si děti prohlédly práce výtvarného oboru. Zkušení pedagogové provedli průzkum hudebnosti a 

výtvarných dovedností v 1. a 2. třídách základních škol  v  Holicích, Ostřetíně, Horních 

Ředicích, Dolních Ředicích, Býšti, Moravanech, Dašicích, Horním Jelení a Sezemicích. 

Vybraní žáci z těchto průzkumů byli pozváni k přijímacímu řízení k výuce na škole. Vlastní 

přijímací řízení proběhlo v době 1.- 10. června 2011 a veřejnost o něm byla rovněž 

informována na webových stránkách školy. 

6. Výsledky vzdělávání žáků.     

V letošním roce absolvovalo studium 21 žáků. 

 hudební obor  -  15 žáků   

 výtvarný obor  - 6 žáků  

Absolventi se představili na veřejném koncertě: 4. června 2014 v sále ZUŠ v Růžičkově ul. 

Vedení školy předalo absolventům „Pamětní listy“ a upomínkové předměty.   

7. Organizace soutěží a přehlídek. 

Ve školním roce 2012/2013 byla MŠMT vyhlášena soutěž základních uměleckých škol ve hře 

na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Dále pak byla vyhlášena soutěž Dechových orchestrů a 

byla vyhlášena soutěžní přehlídka výtvarného oboru. Naše škola pořádala v tomto školním 

roce okresní kolo ve hře na kytaru. Tato soutěž se uskutečnila 27. 2. 2014 v malém sále KD 

Holice. Žáci naší školy se soutěží a přehlídek zúčastnili s těmito výsledky: 

Hudební obor: 

Výsledky okresního kola ve hře na klavír 

Pardubice Polabiny 25. 2. 2014 

I. kategorie 

Emma Metelková – Čestné uznání 

(p. uč. Mgr. Marie Lápková) 

 

III. kategorie 

Stanislav Kozák – 3. cena 

(p. uč. Bc. Martin Beran) 

 

 



VI. kategorie   

Barbora Ptáčková - 3. cena 

(p. uč. Eva Krúpová) 

 

VII. Kategorie 

Klára Enderová – 3. cena 

(p. uč. Eva Krúpová) 

 

IX. kategorie 

Jan Skála – 2. cena 

(p. uč. Bc. Martin Beran) 

Jana Kulhavá – Čestné uznání 

(p. uč. Eva Krúpová) 

 

Kristýna Trpková – Čestné uznání 

(p. uč. Bc. Kamila Šedajová) 

 

X. kategorie 

Andrea Monteiro – Čestné uznání 

(p. uč. Eva Krúpová) 

 

Výsledky okresního kola ve hře na smyčcové nástroje 

Pardubice Havlíčkova 925, 26. 2. 2014 

 

I. kategorie 

Housle 

Alžběta Chytková – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

Eliška Kopová – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

(p. uč. Mgr. Eva Mastíková) 

 

Martina Bolehovská – 2. cena 

(p. uč. Mgr. Eva Mastíková) 

 

Nela Fibichová – 2. cena 

(p. uč. Marie Valentová) 

 

Kristýna Myslínová – 2. cena 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

Violoncello 

 

Tereza Vostřelová – 2. cena 

(p. uč. Mgr. Milena Janáčková) 

 

Kontrabas 

 

Marek Svatoň – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

(p. řed. Mgr. art. František Machač 



II. kategorie 

Housle 

Lenka Ďoubalíková – 2. cena 

(p. uč. Marie Valentová) 

Magdalena Kozáková – 3. cena 

(p. uč. Marie Valentová) 

 

Kontrabas 

 

Lukáš Toušek – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

(p. řed. Mgr. art. František Machač) 

 

III. kategorie 

Housle 

Marie Valentová – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

IV. kategorie 

Housle 

Petra Kotingová – 3. cena 

(p. uč. Marie Valentová) 

 

V. kategorie 

Housle 

Karel Valenta  – 2. cena 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

Viola 

Barbora Chytková – 2. cena 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

Výsledky okresního kola ve hře na kytaru 

KD Holice 27. 2. 2014 

 

I. kategorie 

Oskar Klusoň – 2. cena 

(p. uč. Mgr. Simona Slavíková) 

Petra Kotingová – 2. cena 

(p. uč. Pavel Vik) 

II. kategorie 

Filip Hübl – 3. cena 

(p. uč. Jindřich Doskočil) 

Lenka Kratochvílová – 3. cena 

(p. uč. Jindřich Doskočil) 

 

III. kategorie 

Nikola Bajerová – 3. cena 

(p. uč. Jindřich Doskočil) 

 



IV. kategorie 

Jan Čonka – 1. cena s postupem do krajského kola soutěže 

                    Zvláštní cena za vynikající provedení skladby Štěpána Raka: Rumba 

                    Absolutní vítěz Okresního kola !!!!!! 

(p. uč. Viktor Martinek) 

 

V. kategorie 

Vojtěch Černý – diplom za účast 

(p. uč. Viktor Martinek) 

 

VI. kategorie 

Martina Plívová – 3. cena 

(p. uč. Jindřich Doskočil) 

 

 
Výsledky krajského kola dechové orchestry 

ZUŠ Přelouč. 19. 3. 2014 

 

I. kategorie 

Dechový orchestr BaŠaPa ZUŠ Holice – 3. cena 

(p. uč. František Machač) 

 

Výsledky krajského kola ve hře na kytaru 

ZUŠ Havlíčkova, Pardubice 25. 3. 2014 

 

IV. kategorie 

Jan Čonka – 1. cena s postupem do ústředního kola soutěže 

(p. uč. Viktor Martinek) 

 

Výsledky krajského kola ve hře na smyčcové nástroje 

Česká Třebová, 3. 4. 2014 

I. kategorie 

Housle 

Alžběta Chytková – 2. cena  

(p. uč. Hana Burianová) 

 

Eliška Kopová – 2. cena  

(p. uč. Mgr. Eva Mastíková) 

Kontrabas 

Marek Svatoň – 1. cena s návrhem na postup do ústředního kola soutěže 

(p. řed. Mgr. art. František Machač) 

 

II. kategorie 

Kontrabas 

Lukáš Toušek – 1. cena  

(p. řed. Mgr. art. František Machač) 

 

 

 



III. kategorie 

Housle 

Marie Valentová – 3. cena  

(p. uč. Hana Burianová) 

 

 

Výsledky ústředního kola ve hře na kytaru 

Nové Strašecí 8. 5. 2014 

IV. kategorie 

Jan Čonka – 1. cena  

(p. uč. Viktor Martinek) 

 

Výsledky ústředního kola ve hře na smyčcové nástroje 

Liberec 16. 5. 2014 

I. kategorie 

Kontrabas 

Marek Svatoň – 2. cena  

(p. řed. Mgr. art. František Machač) 

 

 

 

 

Výtvarný obor: 

 
Výsledky žáků ZUŠ Holice krajské kolo výtvarné přehlídky Moravská Třebová 27. 4. 2014: 

(postupy do celostátního kola) 

 

žáci Mgr. Edity Macků (Holice) 

 

Antické vázy (starověk očima Jiřího Koláře) - Adéla Trochtová, 12 let  

Antické vázy (starověk očima Jiřího Koláře) - Julie Fišerová, 9 let  

Harmonie (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) - Zdeněk Doležal, 13 let Cesta 

(obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) - Adéla Racková, 12 let Chytrost (obrazy 

inspirované tvorbou Karla Malicha) - Lucie Píšová, 9 let  

Vesmír (obrazy inspirované tvorbou Karla Malicha) - Antonín Jizba, 9 let 

 

žáci Mgr. Stanislavy Honsové  (Býšť) 

 

SEKOČKA (inspirováno Jacksonem Pollockem) 

autoři: Kamila Rybenská (13), Růžena Pavelková (13) 

 

KROKODÝL (inspirováno realismem) 

autoři: Michaela Kamenická (15), Kateřina Hebká (15) 

 

KRÁVA MILKA (inspirováno reklamou) 

autoři: Tereza Jašková (14), Filip Jašek (14) 

HROCH-EUFROZÍNKA (inspirováno geometrickou abstrakcí) 



autoři: Michaela Kreizlová (14), Kristýna Pavelková (14),  

             Nikola Formánková (15) 

Všechno to jsou objekty, jedná se o posvátná egyptská zvířata (výběr). 

 
  

Písňová soutěž Bohuslava Martinů – Praha 2013 

 

Alžběta Frošová – 1. cena 

(p. uč. Magdalena Vlasáková) 

 

Mládí Bohuslav Martinů - Polička 2014 

 

zpěv: 

Anna Prouzová – zlaté pásmo 

Alžběta Frošová – stříbrné pásmo 

(p. uč. Magdalena Vlasáková) 

 

Housle: 

Marie Valentová - bronzové pásmo 

(p. uč. Hana Burianová) 

 

8/ Údaje o výsledcích kontrol 

Kontrola ve školním roce 2013/2014 byla kontrola: 

a) zřizovatele zaměřena na hospodaření se státními finančními prostředky a na inventarizaci 

majetku. Kontrola se uskutečnila 11., 12., 16. a 17. června 2014 a protokol Č. j. MUHO 

10330/2014 je k dispozici v kanceláři školy.  

Kontrola proběhla bez větších nedostatků a případné nesrovnalosti byli dodány během kontrol 

popřípadě budou dodány ve stanovených termínech. 

9/ Ekonomické zajištění činnosti 

 Rozpočet školy – NIV celkem 7.260.000,- 

 2013 -                         z toho: MP 5.349.000,- 

                                    Odvody 1.911.000 ,- (pojištění + FKSP) 

Vybrané školné = provozní náklady 1.093.200,- Kč 

Z příspěvků na vzdělávání jsou hrazeny veškeré naše provozní výdaje a rovněž zákonné 

sociální pojištění za zaměstnance. Výsledkem hospodaření byl kladný hospodářský výsledek 

ve výši 369.795,91,- který byl převeden do rezervního fondu. 

 

 



10/ Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost  

    Koncertní činnost školy byla v průběhu celého roku velmi bohatá. Kromě zmíněných dvou 

absolventských koncertů, pravidelných interních žákovských vystoupení pořádaných 

v budově školy a třídních vystoupení jednotlivých učitelů, škola organizovala a nebo se 

podílela na řadě veřejných vystoupení. Společně s dechovým orchestrem BaŠaPa ZUŠ Holice 

pořádá nebo se podílí na pořádání více jak sedmdesátí vystoupeních ročně. Všechny koncerty 

hudebního oboru jsou vždy doplněny výstavou výtvarného oboru. Velkému zájmu veřejnosti 

se vždy těší výstavy v KD Holice. Veškeré dokumenty o těchto akcích jsou archivovány a 

uloženy v kanceláři. 

Dále naše škola organizuje zájezdy do FHK na výchovné koncerty, kde mají naši žáci 

možnost poslechnout profesionální orchestr. Pro výtvarný obor jsou dále organizovány 

animační programy ve VČG Pardubice. V rámci projektu OPVK Takhle nás to bude 

mnohem víc bavit! se v druhé polovině školního roku uskutečnila celá řada interpretačních 

kurzů tvůrčích dílen a soustředění pro naše žáky. Více je popsáno v příloze č. 1 a 

v Monitorovacích zprávách II a III, které jsou součástí této výroční zprávy.  Všechny tyto 

akce mají velký vliv na motivaci našich žáků a pozitivně se projevují na jejich uměleckém 

vzdělávání. 

Studiem na naší škole získávají žáci hodnoty, které nejen obohatí jejich život a poznání, ale 

ovlivňují také volbu povolání, otevírají se jim cesty k dalšímu vzdělávání v oborech s 

uměleckým  zaměřením na středních a vysokých školách. Absolutorium naší školy je 

neodmyslitelnou součástí nezbytných doporučujících faktorů pro přijetí na velké množství 

škol s humanitním nebo uměleckým zaměřením – školy pedagogické, konzervatoře, 

umělecko-průmyslové apod.  

11/ Materiálně-technické zabezpečení 

Vybavení nástroji je současný největší problém hned po neuspokojivých prostorách. Novému 

vedení se podařilo získat poměrně velké množství hudebních nástrojů především z čerpání 

z rozpočtu školy, ale také se na této obnově fundusu hudebních nástrojů podílí zřizovatel 

účelovou dotací v hodnotě 220.000,-  ročně.  

S výstavbou nové budova také souvisí nákup koncertního křídla zn. W Hoffman (Proffesional 

206), který byl pořízen na základě výběrového řízení a jeho vysoutěžená cena činí 630.000,-. 

Tento nástroj je hrazen z účelové dotace zřizovatele na nákup koncertního klavíru a bude 

umístěn ve velkém společenském sále. Dále škola pořizuje digitální Varhany a tento obr chce 

otevřít v září 2014. Další investicí je nákup nové vypalovací pece na keramiku a rekonstrukce 

stávající pece. 

12/ Další informace - závěr 

1. 9. 2014 se můžeme těšit do nových prostor v Holubově ul., kde jak všichni věříme budeme 

naši činnost nadále rozvíjet a již se nebudeme muset ohlížet na nevyhovující prostory.  

              Mgr. art. František Machač  

                   ředitel školy 
 

 



příloha č. 1 

 

Projekt:  Takhle nás to bude mnohem víc bavit! 
 Registrační číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.228/02.0008 
 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 Měsíc zahájení a ukončení projektu:  1.4.2013  -  31.12.2014 

Seznam nově vytvořených produktů – podklad pro MI 06.43.10 

p.č. Název produktu 
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1 PHV (1. a 2. roč.) 37 8 15    60 

2 HN (1. – 5. roč.) 51 57 23    131 

3 PHV - kytara 21 16 5    42 

4 Hra na klavír     3 8 24 35 

5 Hra na kytaru   1   2 1 4 

6 Kytarový orchestr     10  10 

7 Hra na smyčcové nástroje     3 22 32 57 

8 Smyčcový orchestr    1 28  29 

9 Hra na dechové nástroje      25 4 29 

10 Dechový orchestr BaŠaPa     20 1 21 

11 Pěvecký sbor  3   30  33 

12 Smíšený soubor elektroakustických nástrojů    1 5  6 

13 Výtvarný obor – Základy dějin umění (dějiny) 33 38     71 

14 Výtvarný obor – Meditativní malba s prvky 

arteterapie (arteterapie) 

5 10     15 

15 Výtvarný obor – Svět v rámečku (keramika) 3 12     15 

16 Výtvarný obor – digitální fotografie (fotografování) 6 19     25 

 Celkem 156 164 43 8 150 62 583 



Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb MI 07.41.20 

Stav: od počátku projektu do 30.6.2014 

služba jméno  počet 
osob 

činnost KA 

Lektor – soustředění 

smyčcového souboru 

Mgr. Eva Mastíková 

Marie Valentová 

Mgr. Milena 

Janáčková 

zš 

zš 

zš 

(3) vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka 

3 

Lektor  - Interpretační 

kurzy pro mladé 

klavíristy 

Mgr. Vilém Valkoun 

Mgr. Jana Turková 

MgA. Petra Žďárská 

MgA. Lucie Guerra 

Žáková 

ext 

ext 

ext 

ext 

4 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

individuální výuka 

3 

Lektor - Interpretační 

kurzy pro hráče na 

kytaru 

Anna Hronová 

Petr Saidl 

ext 

ext 
2 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

individuální výuka 

3 

Lektor - Interpretační 

kurzy pro hráče na 

smyčcové nástroje 

Zuzana Benýšková 

Ondřej Kozderka 

dipl. um., 

Lukáš Janko 

ext 

ext 

ext 

3 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

individuální výuka 

3 

Lektor - Soustředění 

dechového orchestru 

BaŠaPa 

Mgr.art. Ondřej Lisý  

František Machač  

František Uhlík 

Rudolf Beran 

zš 

zš 

zš 

ext 

(3) 

 

 

1 

vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka 

3 

Lektor - Interpretační 

kurzy pro hráče na 

dechové nástroje 

MgA. Marie Čapská 

MgA. Rostislav 

Balaštík 

MgA. David 

Marišler 

MgA. Pavel Herzog 

MgA. Martina 

Molinger 

ext 

ext 

ext 

ext 

ext 

5 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

individuální výuka 

3 

Lektor - Tvůrčí dílny pro 

mladé výtvarníky 

Ludmila Maříková, 

Dis. 

ext 1 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka 

3 

Pilotní ověřování – 

Hudební obor (Hudební 

nauka, PHV) 

Mgr. Eva Mastíková 

Ing. Veronika 

Ďoubalíková 

Mgr. Marie Lápková 

Bc. Martin Beran 

zš 

zš 

zš 

zš 

(3) 

1 

vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka  

4 

Pilotní ověřování – 

Hudební obor (Partitury) 

Mgr. art. OndřejLisý 

Mgr. art. František 

Machač 

František Machač 

Mgr. Eva Mastíková 

Marie Valentová 

Blanka Růžková 

Jindřich Doskočil 

Jiří Růžek 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

(8) vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka 

4 

Pilotní ověřování – 

Výtvarný obor 

Mgr. S.tanislava 

Honsová 

Mgr. Edita Macků 

zš 

zš 
2 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy – 

skupinová výuka 

4 



Pilotní ověřování – 

Hudební obor  

Bc. Martin Beran 

Bc. Kamila Šedajová 

Marie Valentová 

Mgr. Marie Lápková 

Mgr. Pavel Kupčák 

Eva Krúpová 

Mgr. Simona 

Slavíková 

Viktor Martínek 

Bc. Matouš Merta 

Pavel Vik 

Jindřich Doskočil 

Mgr. art. František 

Machač 

Mgr. Milena 

Janáčková 

Mgr. Eva Mastíková 

Hana Burianová 

Jiří Růžek 

František Uhlík 

František Machač 

Mgr. art. Ondřej Lisý 

David Langášek 

Filip Tománek 

Blanka Růžková 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

zš 

22 vzdělávání cílové 

skupiny – žáci školy  
???? 

Celkem 41   

zš -  zaměstnanec školy, ext – dohoda o provedení práce,  
( ) hodnoty v závorkách se nezapočítávají do celkové hodnoty 

 


