
 

 

 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
 

za ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE 
 

Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice 
 
 
 
 

zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 
 
 
 



Základní údaje o organizaci, charakteristika školy. 
  
 
název školy:   Základní umělecká škola Bojkovice 
sídlo školy:   Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice 
telefon:   572 64 12 22, 731 507 354 
e-mail:       reditelna.zusbojkovice@email.cz 
web:    www.zus-bojkovice.cz 
 
právní forma:   příspěvková organizace 
 
odloučené pracoviště (1): Starý Hrozenkov 
 
založení a zřízení školy: od roku 1946 pobočka Městské hudební školy v Uherském Brodě 
    od roku 1978 samostatná Lidová škola umění při MNV v Bojkovicích 
    od roku 1993 příspěvková organizace ZUŠ Bojkovice zřizovaná 
     Školským úřadem Uherské Hradiště 
    od roku 2001 Základní umělecká škola Bojkovice zřizovaná  
     Zlínským krajem, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
 
statutární orgán, ředitelka: Bc. Eva Regináčová /od 1. 7. 2004/ 
zástupce stat. orgánu:  Mgr. Petra Skočovská 
 
zařazení do sítě škol:  24. 5. 1996 
zápis do školského rejstříku: 1. 1. 2006 
poslední aktualizace:  1. 9. 2008 
doplňková činnost:  oprávnění vydané 4. 6. 2010 ŽÚ v Uherském Brodě 
 
celková kapacita školy: 355 žáků 
 
zřizované obory:  hudební  - učební plány pro ZUŠ schválené MŠMT ČR pod č. j.   
    18.418/95 s účinností od 1. 9. 1995 
    výtvarný  - č. j. 21.083/2001 s platností od 1. 9. 2001 
    taneční - č. j. 15 865/2000-22 platné od 1. 9. 2000 
    literárně dramatický - od 1. 9. 2008 - č. j. 22 558/2004-22  
postupně jsou žáci vyučováni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Bojkovice (v daném 
školním roce přípravné studium, 1. – 4. ročník) 
 
rady a sdružení při škole: ZUŠ ze zákona nezřizuje školskou radu 

    od r. 2004  funguje sdružení rodičů a přátel školy/od 1. 1. 2016 SRPŠ 

při ZUŠ Bojkovice z. s., které vzniklo z iniciace ředitelky školy a rodičů žáků školy. Podporuje 

školní akce, ale také samostatně organizuje mimoškolní aktivity pro žáky školy; pod hlavičkou 

spolku tak může být realizována řada projektů, a to mj. ve spolupráci s Městem Bojkovice a 

nadacemi. Pravidelně se tak konají mimoškolní vícedenní soustředění pro žáky jednotlivých 

oborů, výtvarný plenér, každoroční zájezdy na představení v Národním divadle Brno, nebo 

poznávací zájezdy do historických měst a na výstavy, jednou za dva roky návštěva Adventní 

Vídně a aktuálních výstav. Se Smíšeným pěveckým sborem Notabene Bojkovice spolupracuje 

škola pravidelně v rámci přehlídky pěveckých sborů jako se spoluorganizátorem a 

spoluúčinkujícím, stejně tak při organizaci Adventních koncertů školy. 

mailto:reditelna.zusbojkovice@email.cz


Multifunkční sál v přístavbě využívá škola ke své vlastní prezentaci, ale také k pronájmu. Klub 

Maják, jak jsou tyto prostory nazývány, organizačně obhospodařuje spolek Maják Bojkovice. 

Škole z této spolupráce plynou dva užitečné efekty: příjmy z nájmu a aktivní kulturní život přímo 

pod její střechou. Žáci školy tak mají možnost vedle vlastního studia sledovat zároveň také 

profesionální umění všech žánrů – divadlo, tanec, koncerty klasické, jazzové a populární hudby. 

Různorodost žánrů i kvalita těchto produkcí nesporně přispívají k atraktivnosti školy a její 

nabídky. Díky spolupráci s tímto spolkem může škola podporovat také umělecké zájmy 

nejmenších dětí, k čemuž slouží kurz umělecké tvořivosti Múzička – děti z MŠ se zde seznamují 

s nejjednoduššími principy vnímání a projevu v hudbě i výtvarnu, rozvíjejí pohybové a mluvní 

dovednosti, a to vše formou tvořivých her a naslouchání. Touto činností spolek připravuje škole 

základnu pro přípravné studium ve všech oborech. 

Kromě kulturně společenských prostor pronajímá tedy škola také učebny pro další zájmovou 

činnost spřátelených organizací (např. Dětský folklorní soubor Světlovánek) a nahrávací studio, 

v němž jsou pořizovány profesionální audiozáznamy pro potřeby školy a v rámci pronájmu také 

pro další klienty. 

ZUŠ Bojkovice je jedním z členů asociace veřejných ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem – 

zapsaného spolku pod názvem ZUŠKA? ZUŠKA! V rámci toho se zapojuje do programu hlavního 

festivalu ZUŠKA? ZUŠKA! nebo do spolupráce s MFFDM a podobně.  



Základní údaje za školní rok 2015/16. 

 
počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu 30. 9. 2015/: 

 

Žáků celkem 355 

Z toho dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 

 
 

výše vybírané úplaty za vzdělávání (dle vyhlášky č. 75/2005 Sb.) ve školním roce 2015/16: 
 

 Školné v jednotlivých oborech (Kč) 

měsíčně pololetně 

Hudební – individuální výuka    260 1 300 

Hudební - PHV    200 1 000 

Hudební – sborový zpěv    100    500 

Výtvarný obor    200 1 000 

Taneční obor    160    800 

Literárně dramatický obor    160    800 

 
 

 přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2015/2016: 
 

Obor 
 

hudební taneční výtvarný literárně 
dramatický 

Počet žáků /dle výkazu S-24/ 204 32 93 16 

Počet tříd/přep. pracovníků 9,6 0,4 1,4 0,3 

Počet žáků s rozšíř.vyuč. 0 0 0 0 

 
 

 V hudebním oboru se ve školním roce 2015/16 vyučovalo hře na tyto nástroje: klavír, 

housle, violoncello, kontrabas, zobcové flétny, příčnou flétnu, trubku, tenor, klarinet, saxofon, 

akordeon, kytaru, na bicí nástroje, na cimbál, pěvecké hlasové výchově/sólovému zpěvu a 

sborovému zpěvu.  

V Národní soutěži ZUŠ se v tomto školním roce škola neprezentovala, věnovala se rozvoji 

vlastních školních aktivit; přesto se Pěvecký sbor Tulipán účastnil celostátní přehlídky Zahrada 

písní v Praze, odkud přivezl bronzové pásmo: 

Škola v tomto roce vzdělávala čtvrtým rokem podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu, kdy některá zaměření v aktualizaci doznala v souladu s praxí drobných změn. Stále je 

kladen důraz na skupinovou souhru s podporou rozvoje souborové hry a sborového zpěvu. 

I nadále zde pracovní tým jako hlavní cíl vidí maximální propojenost individuální, 

skupinové a kolektivní výuky. To vše opřeno o kvalitní výuku hudební teorie vytváří systém 

kontinuálního růstu mladých hudebníků schopných působit v dalších tělesech zastřešených nejen 

školou. Region bojkovicka potřebuje nástupce v oblasti folklorní hudby, sborového zpěvu a dalších 

odvětvích společného muzicírování a udržování hudebních tradic, ať už v oblasti folkloru nebo 

dechové hudby.  



 Výtvarný obor ZUŠ Bojkovice pracuje s vynikajícími výsledky v oblasti samostatné 

činnosti, ale také ve spolupráci s ostatními obory v tzv. mezioborových programech. Prezentuje 

pravidelně svou práci na Jablečných slavnostech v Hostětíně, zapojuje se také do společného 

projektu ZUŠka?ZUŠka! a MFFDM ve Zlíně uspořádáním výtvarné dílny do doprovodného 

programu. Na domácí půdě připravili vyučující v závěru školního roku výstavu v prostorách 

vestibulu a sálu školy, tentokrát s prostým názvem „Výstava“.  

V originálních malbách, kresbách, grafikách či keramických výrobcích vyjadřují žáci I. a II. 

stupně své jedinečné pojetí daného tématu, rozvíjející se vztah k výtvarnu a zrající suverénnost v 

sebevyjádření výtvarnými prostředky.  

 

 Taneční obor prokazoval aktivní práci s žákyněmi spíše mladšího věku, kdy se utváří nové 

kompaktní skupiny. V průběhu školního roku se děvčata prezentovala 6x, z toho dvakrát na 

multioborových vystoupení školy (Vánoční pohlazení a Jarní pohlazení), jednou v samostatném 

koncertě pod názvem „Tanec v srdci“, kde byly k hostování přizvány také žákyně tanečního 

oboru ZUŠ Uherský Brod. V závěru školního roku naopak vystoupily žákyně naší školy v ZUŠ 

Uherský Brod. Krátkými vstupy pak zpestřily program Zahradní slavnosti a vernisáže k Výstavě. 

V závěru školního roku byl díky tomu zaznamenán mírný nárůst zájmu o taneční výuku. 

 
 

 Literárně dramatický obor je vyučován v rámci dvou pracovních – věkově oddělených – 

skupin. Jednotlivě i společně se pak skupiny prezentovaly 2x ve školních programech pro 

veřejnost a samostatně uspořádaly vlastní divadelní večer, kde rodiče i veřejnost potěšily opět 

dvěma divadelními kusy: Vikingská dobrodružství a Poslední večeře. 

 V recitační soutěži DĚTSKÁ SCÉNA 2016 se okresního kola zúčastnili 3 naši žáci, na 

Mezinárodním filmovém festivale pro děti a mládež ve Zlíně se starší skupina LDO zapojila hrou 

Impro nás baví. 

 

 

 Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Bojkovice je i nadále co nejúčinněji 

předávat žákům teoretické znalosti i praktické dovednosti a učit je získané poznatky uplatňovat v 

dalším životě, případné zájemce připravovat pro studium navazujících středních a vysokých škol 

uměleckého nebo pedagogického směru. Vedle zkvalitňování výuky škola rozvíjí jednotlivé 

činnosti i prostřednictvím mimoškolních aktivit, které žákům zprostředkovávají další zkušenosti 

s uměním, kulturními a estetickými hodnotami a jejich přijetím pro každodenní život. Škola i dál 

hodlá udržovat či příležitostně rozvíjet pestrost své vzdělávací nabídky tak, aby co nejlépe 

uspokojila potřeby společnosti v daném regionu a nabídla mladým lidem širší možnosti rozvoje 

jejich umělecké a lidské osobnosti vůbec.  

  

 



Údaje o pracovnících školy. 
 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/16: 
 

 k datu 30. 6. 2016 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 17 10,485 

Externí pracovníci 6 1,075 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/16 -  k datu 30. 6. 2016: 

    

Ped. 
pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní 
zařazení, funkce 

Odborná kvalifikace  
podle zákona č. 563/2004 Sb. 

Roků ped. praxe 

1 učitel PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor 33 

2 učitel  abs. konzervatoře, kytara 12 

3 učitel abs. konzervatoře, housle 35 

4 učitelka abs. konzervatoře, kytara 9 

5 učitel abs. konzervatoře, dechové nástroje 1 

6 učitelka abs. konzervatoře a FF MU, vcl a zpěv 9 

7 učitelka abs. konzervatoře, akordeon a klavír 47 

8 učitelka abs. konzervatoře a IUS v Ostravě, klavír 11 

9 učitelka  mat. konzervatoře+pdg.min.; housle 11 

10 učitel abs. konzervatoře a BcA., JAMU, klavír 11 

11 učitelka abs. konzervatoře a JAMU, taneční obor 15 

12 učitel SOŠ (uznána kvalifikace), bicí 15 

13 učitelka mat. konzervatoře, cimbál 2 

14 učitelka abs. konzervatoře, MgA. JAMU, dechové 12 

15 učitelka  abs. konzervatoře, klavír 23 

16 učitelka PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor 18 

17 učitel abs. konzervatoře, dechové dřevěné 7 

18 učitelka PdgF – hudební výchova, hudební nauky 15 

19 učitel Mgr. FF MU divadelní věda, LDO 20 

20 učitelka PdgF – HV, klavír 30 

21 učitel mat. konzervatoře, dechové / žestě 0 

22 učitelka abs. konzervatoře, zpěv 7 

23 učitel  mat. konzervatoře (uznána kval.), dechové 31 

 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/16 činil 38 let. 
Odbornou kvalifikovanost mají splněnou všichni, dvěma byla uznána kvalifikace na základě § 10 
odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 
 
 
ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2015/16 (K  30. 6. 2016): 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Plnění odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb. 100 

 
 



 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/16 (v hlavní činnosti) 
 

  k datu 30. 6. 2016 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 2 1,25 

Externí pracovníci 1 0,126 

 

 

 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016: 
 

Ostatní pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Stupeň vzdělání, obor 

1 účetní - hospodářka SEŠ obchodu a služeb 

2 školnice - domovnice gymnázium 

3 topič SOU 
 

 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 
Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2015/16 těchto akreditovaných školení: 
management školy (2 prac.):  NIDV – Komunikace pro vedoucí pracovníky 8 hodin 

 Školení řidičů       4 hodiny 
  Školení vedoucích zaměstnanců BOZP a PO 4 hodiny 

 
                                   (1 prac.):  NIDV – Kolokvium ředitelů ZUŠ         16 hodin 

 NIDV – Komunikace pro vedoucí pracovníky  8 hodin 
    

pedagogové:           (1 prac.):  pěvecké semináře Konzervatoř Brno        3 x  8 hodin 
       Komunikace mezi účastníky vzděl. procesu  8 hodin
    
            
Finanční náklady na      provozní a pedagogická školení      11 780,- Kč 
 

 

V dalším školním roce bude škola využívat finanční prostředky na DVPP v souladu s potřebami 
školy a především finančními možnostmi školy. Prioritami školy zůstává do konce roku 2016 
pokrytí základních provozních výdajů a dovybavení učeben nábytkem či nákup potřebných 
učebních pomůcek ke zkvalitnění výuky.  



Údaje o zařazování dětí a žáků. 
 

Ve školním roce 2015/16 se dařilo naplnit stávající obory žáky v souladu s kapacitou školy a 
povoleným limitem přepočtených pracovníků /úvazků/. Počet žáků se ustálil, skupiny se 
stabilizovaly v přibližně stejných sestavách (ve třídách, souborech a dalších skupinách). 
Ke studiu bylo na začátku školního roku 2015/2016 přijato 106 nových žáků, z toho 61 
v hudebním, 8 v literárně dramatickém, 23 ve výtvarném oboru a 11 v tanečním oboru. 
 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání. 
 

Absolventi školy ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech: 
 

Pro absolventy hudebního oboru /celkem 17/ byl uspořádán na konci školního roku slavnostní 
koncert v koncertním sále ZUŠ, kde svým výkonem ukončili studium I. nebo II. stupně, převzali 
věcné dary od SRPŠ. Absolventi výtvarného oboru /celkem 3/ byli vyznamenáni při absolventské 
vernisáži a výstavě na konci šk. roku. Škola v tomto roce měla také 1 absolventa literárně 
dramatického oboru, který studium I. stupně ukončil veřejným vystoupením v celovečerním 
představení LDO. Taneční obor v daném roce absolventy neměl.  
 
 

Žáci přijatí ke studiu do středních nebo vysokých škol (přijímací řízení 2016): 
 

Ve školním roce 2015/16 byl přijat 1 žák na střední odbornou školu s uměleckým zaměřením: 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži – obor hra na housle. 
 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2015/16: 
 
 
  
 
Výsledky soutěží ve školním roce 2015/16: 
Celostátní přehlídka „Zahrada písní“ v Praze    „bronzové pásmo“ pro školní pěvecký sbor Tulipán 
Okresní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2016“ – účastnili se 3 žáci ZUŠ Bojkovice.  
 
 
 
 

Významné výchovně vzdělávací aktivity školy, mimoškolní aktivity. 
 

Škola nad rámec povinného školního vyučování organizovala pro žáky různé akce, které zajišťují 
motivaci žáků k dalšímu a hlubšímu studiu. Z těch nejvýznamnějších to byly ve š.r. 2015/2016: 
HUDEBNÍ PODZIM – koncert profesionálního tělesa s vystoupením žáků naší školy  
                    cca 100 účastníků 
VÁNOČNÍ POHLAZENÍ – přehlídka vystoupení tanečního a literárně dramatického oboru, 
hudebních souborů a skupin        cca 200 účastníků 
JARNÍ POHLAZENÍ – multioborová školní akademie pro školy   cca 300 účastníků 
ZAHRADNÍ SLAVNOST – jarní přehlídka souborů, kapel a sborů  cca 200 účastníků 
ZPÍVÁNÍ S TULIPÁNY – přehlídka pěveckých sborů    cca 150 účastníků 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT a ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA   cca 300 účastníků 
TANEC V SRDCI          cca 150 účastníků 
MY JSME MALÍ MUZIKANTI – vystoupení nejmladších žáků HO (přípravky) cca  80 účastníků 
Školní cimbálová muzika se prezentuje na akcích mimo organizaci školy, jako např. Folklorní 
vánoce se Světlovánkem, Mezinárodní folklorní festival Světlovský bál v Bojkovicích a dalších – 
zájezdových vystoupení souboru v ČR i zahraničí.  Školní kapely rozvíjí spolupráci s dalšími ZUŠ 
a společně pořádají koncerty kapel, Dětský pěvecký sbor Tulipán pořádá vlastní sborovou 
přehlídku a rovněž se účastní spolupráce s pěveckými sbory jiných ZUŠ a ZŠ v ČR i SR. 

Stupeň hodnocení 
V P N NEKLAS. 

281 20 0 2 



Učitelé nad rámec svých běžných povinností připravují pro žáky ve spolupráci se spolkem SRPŠ 
při ZUŠ Bojkovice studijní soustředění nebo pořádají jiné výchovné akce, kde se vedle přípravy na 
významná vystoupení či soutěže upevňuje vztah učitel – žáci, prohlubuje se komunikace mezi 
učitelem a žáky, rozvíjí se smysl pro kolektiv a kolektivní práci, s pravidelností jednou ročně se tak 
konají jednodenní i vícedenní soustředění skupin a souborů, dle potřeb příprav na vystoupení. 
 
 
  

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. 
 
Ve školním roce 2015/16 byla na ZUŠ Bojkovice provedena inspekce ČŠI, a to ve dnech 21. – 24. 
září 2015. Předmětem bylo hodnocení dílčích jevů v podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání 
v tanečním a literárně dramatickém oboru za poslední 3 školní roky.  
Za nedostatek bylo označeno nedodržení předmětové skladby v LDO a učebního plánu č.j. 
22 558/2004-22. V daném školním roce se vyskytl u jednoho žáka, u nějž byla sjednána okamžitá 
náprava a dne 15. 10. 2016 odeslána zpráva ČŠI o vykonaných opatřeních a odstranění nedostatku. 
Ostatní oblasti, které byly předmětem inspekční činnosti, byly shledány bez nedostatků a na 
očekávané úrovni.  
 

 

Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb. 
 
Ve školním roce 2015/16 byly povinné informace zveřejňovány na www.zus-bojkovice.cz. 
Individuální žádost o poskytnutí informace nebyla vznesena ústní ani písemnou formou.  
 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015. 
 
Hlavní činnost: 
V roce 2015 činily výnosy v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 6 744 125,11 Kč, z toho příspěvek na 
přímé výdaje ve školství (platy, OPPP a ONIV) 5 042 483,- Kč, výnosy z vlastních výkonů 789 450 
Kč a finanční výnosy 686,56 Kč, prostředky ÚSC na odpisy činily 863 000 Kč. Dále organizace 
zapojila do svého rozpočtu fondy ve výši 30 857,25 Kč (z toho RF 15,61 Kč – peněžní dary), časové 
rozlišení investičních transferů činilo 17 648,36 Kč. 
Celkové náklady na provoz činily 6 744 125,11 Kč a hospodářským výsledkem za rok 2015 je nula. 
 
Doplňková činnost: 
V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk 50 447,35 Kč (náklady 52 532,65; výnosy 102 980 Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr výroční zprávy. 
 
Základní umělecká škola Bojkovice využívala i v tomto období všech možností ke zkvalitňování 
výuky, cílem bylo prohlubovat znalosti a dovednosti žáků v souladu s jejich očekáváním i 
s předpisy souvisejícími se základním uměleckým vzděláváním. Vedla třídy a jednotlivé žáky 
k úspěšné účasti na řadě různých vystoupení a reprezentaci, rozvíjela oblasti jejich působení a 
zkvalitňovala jim prostředí a podmínky. V I. čtvrtletí uspořádala škola dopolední výchovný 
koncert pro své žáky, kdy díky spolupráci se základními školami mohli mladí umělci zažít 
zkušené umělce a inspirovat se tak na vlastní cestě za uměním, tvořivostí a vzděláním.  
Prostřednictvím školních i mimoškolních aktivit škola pokračovala na rozvoji spolupráce s rodiči a 
dalšími partnery při vedení a výchově dětí ke svému hlavnímu cíli. 
 
 
 
 

Datum zpracování zprávy:   21. září 2016 
 
 

Datum projednání s pracovníky školy:   21. září 2016 
 

 
 
 
 
 
 

Eva Regináčová, ředitelka školy 


