
 

 

 

 

 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 
 

za ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 
 

 
 
 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE 
 

Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice 
 
 
 
 

zřizovatel: Zlínský kraj  
 



 

 

Základní údaje o organizaci, charakteristika školy. 
  
 
název školy:    Základní umělecká škola Bojkovice 
sídlo školy:    Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice 
IČO:     46254331 
IZO:     046254331 
hlavní účel a předmět činnosti:  poskytování základního uměleckého vzdělání 
telefon:    575 570 863, 575 570 864, 731 507 354 
e-mail:        reditelna.zusbojkovice@email.cz 
web:     www.zus-bojkovice.cz 
ID datové schránky:   vy2nfmx 
 
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  
jmenování do funkce   1. 7. 2004 
     telefon 731 507 354, email: reditelna.zusbojkovice@email.cz 
 
zástupce stat. orgánu:   Mgr. Petra Skočovská  
     telefon 724 163 150, email: zastupce.zusbojkovice@email.cz 
 
zařazení do sítě škol:   24. 5. 1996 
zápis do školského rejstříku:  1. 1. 2006 
poslední aktualizace:   11. 8. 2017 
doplňková činnost:   oprávnění vydané 4. 6. 2010 ŽÚ v Uherském Brodě 
 
celková kapacita školy:  355 žáků 
 
zřizované a vyučované obory: hudební   
     výtvarný   
     taneční  
     literárně dramatický  
 
 
školská rada:    není zřízena 

 

 

 

 

 

mailto:reditelna.zusbojkovice@email.cz


 

 

Hlavní partneři školy:  

 

Zlínský kraj    zřizovatel školy od roku 2001, www.kr-zlinsky.cz 

 

spolek ZUŠKA? ZUŠKA!   zastřešuje ZUŠky zřizované Zlínským krajem 

spolupráce:  festival ZUŠKA? ZUŠKA!, Open ZUŠ, Divadelní zóna MFFDM ve Zlíně a další … 

www.zuskazuska.cz 

 

spolek SRPŠ při ZUŠ Bojkovice působí při škole od r. 2004, podporuje školní akce, ale také 

samostatně organizuje mimoškolní aktivity pro žáky školy; realizuje řadu projektů jako vícedenní 

studijní soustředění pro žáky jednotlivých oborů, výtvarný plenér, každoroční zájezdy na 

představení v Národním divadle Brno/Městském divadle Zlín nebo poznávací zájezdy do 

historických měst a na výstavy, jednou za dva roky návštěva Adventní Vídně a aktuální výstavy. 

www.zus-bojkovice.cz/dalsi-aktivity-pri-skole/ 

 

spolek Maják Bojkovice  působí díky týmu dobrovolníků od roku 2010, pronajímá si 

prostory školy, čímž škole plynou příjmy z nájmu a pod její střechou bují aktivní kulturní život. Žáci 

školy tak mají možnost vedle vlastního studia sledovat zároveň také profesionální umění všech žánrů 

– divadlo, tanec, koncerty klasické, jazzové a populární hudby. Pod hlavičkou Klub Maják lze najít 

pravidelnou pestrou měsíční nabídku pro věkové kategorie návštěvníků od nejmladších po nejstarší.  

www.klub-majak.cz 

Z této spolupráce vyplynul i kurz Múzička pro nejmenší děti a jejich uměleckou tvořivost.  

 

Město Bojkovice   podporuje propagaci a prezentaci školy, spoluvytváří zázemí pro 

její mimoškolní aktivity (pravidelné roční dotace do spolku SRPŠ při ZUŠ Bojkovice) 

www.bojkovice.cz 

 

Světlovánek    folklorní soubor spolupracuje úzce se ZUŠ již 30 let, školní lidové 

muziky jsou po celou dobu doprovodnou složkou tanečním souborům, účastní se tak významných 

folklorních událostí a festivalů v ČR i zahraničí  

www.svetlovanek.cz 

 

spolek Notabene Bojkovice  smíšený pěvecký sbor poskytuje návaznost na studium 

sborového zpěvu na ZUŠ, spolupracuje na domácí přehlídce sborů a Adventních koncertech ZUŠ  

 

školy v Bojkovicích a okolí  mateřské, základní i střední – hostování, výměna akcí 

donátoři a sponzoři školy  firmy a podniky z bojkovicka podporující školu finančními dary 

www.kr-zlinsky.cz
www.zuskazuska.cz
www.zus-bojkovice.cz/dalsi-aktivity-pri-skole/
www.klub-majak.cz
www.bojkovice.cz
www.svetlovanek.cz


 

 

Základní údaje za školní rok 2016/17. 

 
počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu 30. 9. 2016/: 

 

Žáků celkem 355 

Z toho dospělých žáků 0 

Dospělých absolventů 0 

 
 

přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2016/2017: 
 

Obor 
 

hudební taneční výtvarný literárně 
dramatický 

Počet žáků /dle výkazu S-24/ 208 37 95 15 

Počet tříd/přep. pracovníků 10,3 0,6 1,4 0,3 

Počet žáků s rozšíř.vyuč. 0 0 0 0 

 
 
výše vybírané úplaty za vzdělávání (dle vyhlášky č. 75/2005 Sb.) ve školním roce 2016/17: 

 

 Školné v jednotlivých oborech (Kč) 

měsíčně pololetně 

Hudební – individuální výuka    260 1 300 

Hudební – skupinová, kolektivní výuka    200 1 000 

Hudební – sborový zpěv    100    500 

Výtvarný obor    200 1 000 

Taneční obor    160    800 

Literárně dramatický obor    160    800 

 
 

  
 vzdělávací programy:  
 
V 6. a 7. ročníku I. stupně byli žáci vzděláváni podle učebních plánů a osnov:  
hudební obor  - učební plány pro ZUŠ schválené MŠMT ČR pod č. j.  18.418/95   
výtvarný  - č. j. 21.083/2001 
taneční - č. j. 15 865/2000-22  
literárně dramatický - č. j. 22 558/2004-22  
 
Ostatní žáci byli vzděláváni ve všech oborech podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Bojkovice 
s mottem „K umění po krůčcích a společně“ s poslední aktualizací k 4. 9. 2016.  
 
 
 Hudební obor - vyučované nástroje a zpěv:   
klavír, housle, violoncello, kontrabas, akordeon, kytara, elektrická kytara, zobcová flétna, příčná 
flétna, klarinet, saxofon, trubka, tenor, cimbál, sólový zpěv, sborový zpěv 
 
 hudební uskupení, soubory:  
Dětský pěvecký sbor Tulipán, Školní lidová muzika, Školní kapela (dvě), Školní dechová kapela, 
akordeonový soubor, klarinetové kvarteto 
 
 
 
 



 

 

Zhodnocení současného stavu školy:  

škola v daném školním roce naplnila a nepřekročila cílovou kapacitu žáků, zajišťovala výuku 

kvalifikovaným pedagogickým sborem, uspořádala řadu koncertů, vystoupení, představení a výstav 

ve vlastních prostorách i jako hostující účinkující, někteří žáci se účastnili různých soutěží a 

připravovali se na navazující studium po základní škole.  

Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Bojkovice zůstává co nejúčinněji předávat žákům 

teoretické znalosti i praktické dovednosti, připravovat žáky pro další praxi a pro studium 

navazujících středních a vysokých škol uměleckého nebo pedagogického směru. Vedle rozvoje 

individuálních osobností škola dbá na rozvoj spolupráce a vzájemné inspirace žáků při práci ve 

skupinách a kolektivech. Vznikají nová hudební tělesa a mezioborové projekty. Prostřednictvím 

mimoškolních aktivit žákům nabízí další zkušenosti s uměním, kulturními a estetickými hodnotami- 

učitelé pořádají studijní soustředění, poznávací zájezdy, žáci se účastní soutěží, přehlídek, festivalů. 
 

Přehled akcí s účastí žáků ZUŠ Bojkovice:  

Hudební večírky (sólová vystoupení žáků)      sál ZUŠ, 8x 

Prezentace prací žáků výtvarného oboru na Jablečných slavnostech   Hostětín, 25. 9. 

Vystoupení mladší Školní kapely na Dni Zlínského kraje    Zlín, 1. 10. 

Vystoupení školní lidové muziky na Adventním setkání    u ZŠ, 2. 12. 

Vánoční pohlazení ZUŠ (kolektivní obory a hudební soubory, sbory)   sál ZUŠ, 13. 12. 

Vánoční koncert na pobočce St. Hrozenkov       St. Hrozenkov, 15. 12. 

Vystoupení mladší Školní kapely na Vánočním jarmarku     náměstí, 16. 12. 

Zimní romance (Zdeněk Král, výchovný koncert pro žáky ZUŠ dopoledne) sál ZUŠ, 1. 2. 

Zájezd pro žáky a rodiče – Malované na skle     MD Zlín, 27. 2.  

účast žáků hudebního oboru v okresních kolech Národní soutěže ZUŠ  únor 

účast žáků hudebního oboru v krajských kolech Národní soutěže ZUŠ  březen 

účast žáků literárně dramatického oboru na soutěži Wolkerův Prostějov  UH, 7. 3.  

účast žáků literárně dramatického oboru na přehlídce „Dětská scéna“-sóla UH, 14. 3. a 20. 4. 

účast žáků literárně dramatického oboru na přehlídce „Dětská scéna“-soubory Vésky, 6. 4. 

účast žákyň tanečního oboru na přehlídce „Tanec, tanec“ (Nipos-Artama) Otrokovice, 7. 4. 

Školní soutěž žáků hudebního oboru MUSICUS 2017 a Koncert vítězů  sál ZUŠ, 25. 4. 

účast žákyň tanečního oboru na workshopech „Tanec Valmez“   Zašová, 28. - 29. 4.  

Jarní pohlazení (vystoupení kolektivních oborů a souborů pro ZŠ)  sál ZUŠ, 4. 5.  

účast žáků výtvarného oboru na krajské přehlídce VO ZUŠ ČR   Bystřice p. H., 5. 5.  

Vystoupení školních kapel na festivale „ZUŠKA? ZUŠKA! „   Zlín, 13. 5.   

Celovečerní představení žáků literárně dramatického oboru „Nekonečná jízda“ sál ZUŠ, 16. 5. 

Zahradní slavnost (vystoupení hudebních souborů pro veřejnost)   zahrada ZUŠ, 21. 5.  

Jarní koncert na pobočce ve Starém Hrozenkově     St. Hrozenkov, 23. 5.  

Celovečerní vystoupení žákyň tanečního oboru „Tanec v srdci“   sál ZUŠ, 25. 5. 

účast žáků VO a LDO na MMFDM „Divadelní zóna“    Zlín, 29. 5. 

zapojení do projektu Open ZUŠ – Malí velcí filharmonici    Zlín, 30. 5.  

Absolventský koncert žáků ZUŠ (I. a II. stupně základního studia)  sál ZUŠ, 1. 6.  

účast žáka LDO na mezinárodní soutěži „Prednášam, teda som 2017“  Kremnica/SK, 1.-4. 6.  

účast školní lidové muziky na MFF Světlovský bál     náměstí, 7. - 10. 6. 

Výstava prací žáků výtvarného oboru, vernisáž s oceněním absolventů  foyer, sál ZUŠ, 14. 6. 

Závěrečný koncert na pobočce ve Starém Hrozenkově    ZŠ St. H., 20. 6.  

My jsme malí muzikanti – vystoupení žáků Hudební přípravky   sál ZUŠ, 26. 6.  

Improvizační dílny pro žáky ze všech oborů sTvoření    zahrada ZUŠ, 27. 6.  



 

 

                Vítězové I. kategorie soutěže hudebního oboru ZUŠ Bojkovice  -  „MUSICUS 2017“ 

 

 

                    Vystoupení tanečních skupin v rámci programu „Jarní pohlazení ZUŠ Bojkovice“ 



 

 

Úspěchy žáků v oblasti soutěží a přijetí ke studiu na navazujících stupních vzdělávání.  

 

Národní soutěž ZUŠ ČR vyhlašovaná MŠMT: 

hudební obor 

hra na klavír  okresní kolo   čestné uznání   2x 

      3. místo   2x 

      2. místo 

      1. místo s postupem do krajského kola  

   krajské kolo  1. místo  

 

výtvarná přehlídka prací žáků ZUŠ  2. místo v krajském kole s postupem do celostátního kola 

      třídní projekt Energie stromů pod kůrou ukrytá  

 

„Wolkrův Prostějov“ krajské kolo  1. místo s postupem do celostátního kola 

      sólový přednes žákyně literárně dramatického oboru 

 

„Dětská scéna 2017“ okresní kolo  přehlídka dětského divadla – soubor ZUŠ Bojkovice 

      ocenění „Za poetické obrazy“  

 

      1. místo s postupem do krajského kola 

      sólový přednes 2 žáků literárně dramatického oboru 

 

   krajské kolo  1. místo s postupem do celostátního kola – 1 žák LDO 

 

„Prednášam, teda som“   mezinárodní přehlídka v sólovém přednesu žáků LDO  

      „bronzové pásmo“ 

 

 

Žáci přijati ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým 

zaměřením:  

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži  1 žákyně  obor zpěv 

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně  2 žákyně  hudební věda  

 

  

 

 

 



 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků – počet nově přijatých žáků v oborech 
 

celkem  

(z toho dívek) 

hudební  literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

94 42 5 22 25 

62 25 1 22 14 

 
 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání. 
 

Absolventi školy ve školním roce 2016/2017 v jednotlivých oborech: 
 

 celkem hudební literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

I. stupeň 22 6 0 1 15 

II. stupeň 6 5 0 0 1 

celkem 28 11 0 1 16 
  
 
 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2016/17: 
 

 
 
 
 
   

   

 Závěrečná mezioborová akce – improvizační dílny na zahradě školy – „sTvoření 2017“ 

Stupeň hodnocení 
Vyznamenání Prospěl/a Neprospěl/a Neklasifikován/a 

268 29 0 0 



 

 

Údaje o pracovnících školy. 
 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/17: 
 

 k datu 30. 6. 2017 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 19 12,673 

Externí pracovníci 5 0,828 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/17 -  k datu 30. 6. 2017: 

    

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 34 

2 učitel  abs. konzervatoře, kytara 13 

3 učitel abs. konzervatoře, housle 36 

4 učitelka abs. konzervatoře a FF MU, violoncello a zpěv 10 

5 učitelka abs. konzervatoře, akordeon a klavír 48 

6 učitelka abs. konzervatoře a IUS v Ostravě, klavír 12 

7 učitelka  mat. konzervatoře+pdg.minimum.; housle, hud. teorie 12 

8 učitel abs. konzervatoře a BcA., JAMU, klavír 12 

9 učitelka abs. konzervatoře a JAMU, taneční obor 16 

10 učitel SOŠ (uznána kvalifikace), bicí nástroje 16 

11 učitelka abs. konzervatoře, cimbál 3 

12 učitelka abs. konzervatoře, MgA. JAMU, dechové dřevěné  13 

13 učitelka  abs. konzervatoře, klavír 24 

14 učitelka stud. konzervatoře, kytara (uznána kvalifikace)  0 

15 učitelka PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor 19 

16 učitel abs. konzervatoře, dechové dřevěné 8 

17 učitel Mgr. FF MU divadelní věda, literárně dramatický obor 21 

18 učitelka PdgF – HV, klavír 31 

19 učitel abs. konzervatoře, dechové žesťové 1 

20 učitelka abs. konzervatoře, zpěv 8 

21 učitel  mat. konzervatoře (uznána kval.), dechové žesťové 32 

 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/17 činil 41 let. 
Odbornou kvalifikovanost mají splněnou všichni, jedné studentce konzervatoře, která nastoupila  
ve II. pololetí, a dvěma dalším byla uznána kvalifikace na základě § 10 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 
 
 
ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2016/17 (K  30. 6. 2017): 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

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

 
 
 
 



 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/17 (v hlavní činnosti) 
 

  k datu 30. 6. 2017 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 2 1,25 

Externí pracovníci 1 0,126 

 

 

 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017: 
 

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 a ostatních pracovníků školy: 
 
Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2016/17 těchto akreditovaných školení: 
 
 

oblast práce počet pracovníků agentura název školení 
MANAGEMENT 2 NIDV Kolokvium ředitelů ZUŠ  

1 NIDV Elektronický systém soutěží ZUŠ  

1 NIDV Komunikace mezi účastníky vzděl. procesu  

1 AZUŠ Kvalita v hudebním vzdělávání  

PEDAGOGOVÉ 1 NIDV Využití nových metod a forem ve výuce T0  

20 AV MEDIA práce s interaktivní tabulí   

4 AV MEDIA využití interaktivní tabule v hudební teorii 

5 DISK práce s programem Sibelius 

PROVOZ 1 EconomPress Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO 
 
Celkové náklady na školení a semináře činily v daném školním roce 39 500,01 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 2017 pokrytí 
základních provozních výdajů a dovybavení učeben nábytkem či nákup potřebných učebních 
pomůcek ke zkvalitnění výuky. Oblast DVPP bude věnována tématům speciálních vzdělávacích 
potřeb dětí, komunikace a supervize učitele.  
 
 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.  
 
Ve školním roce 2016/17 byla na ZUŠ Bojkovice dne 15. 11. 2016 provedena inspekce ČŠI na podnět 
stížnosti. Předmětem šetření bylo zjištění skutečností uvedených ve stížnosti a jejich řešení ředitelkou 
školy. Závěrem šetření bylo, že ve dvou bodech byla neoprávněná (postup vedení školy při zjištění 
pochybení učitele provedla všechna dostupná opatření) a v jednom bodě odůvodněná (chování 
učitele ve výuce bylo nevhodné). Na doporučení inspekce ředitelka školy udělala další následná 
nápravná opatření směrem k vyučujícímu tak, aby se podobná situace již neopakovala.  
O tomto postupu ředitelka školy informovala také zřizovatele.  



 

 

Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb. 
 
Ve školním roce 2016/17 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 2016. 
 
Hlavní činnost: 
V roce 2016 činily výnosy v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 7 193 374,36 Kč, z toho příspěvek na přímé 
výdaje ve školství (platy, OPPP a ONIV) 5 335 540,- Kč, výnosy z vlastních výkonů 795 610 Kč a 
finanční výnosy 617,54 Kč, prostředky ÚSC na odpisy činily 993 000 Kč, z toho na odpisy 863 000 Kč. 
Dále organizace zapojila do svého rozpočtu fondy ve výši 50 966,46 Kč (z toho 3 747,43 Kč finanční 
dary), časové rozlišení investičních transferů činilo 17 640,36 Kč. 
Celkové náklady na provoz činily 7 193 374,36 Kč a hospodářským výsledkem za rok 2016 je nula. 
 
Doplňková činnost: 
V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk 46 179,24 Kč (náklady 45 600,76; výnosy 91 780 Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr výroční zprávy. 
 
Základní umělecká škola Bojkovice využívala i v tomto období všech možností k zefektivnění 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 jejich práce, rozvíjela oblasti jejich činnosti a zkvalitňovala 
jim prostředí a podmínky, vytvářela nové příležitosti pro setkání s profesionálními umělci i 
k mezioborovému propojování a spoluprožívání.  
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:   20. září 2017 
 
 

Datum projednání s pracovníky školy:   20. září 2017 
 
 
 
 

 
 

Eva Regináčová, ředitelka školy 


