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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 
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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, projekty Malí 

velcí filharmonici, Malí velcí herci, Malí velcí výtvarníci a další 

www.zuskazuska.cz 

 

spolek SRPŠ při ZUŠ Bojkovice od r. 2004 podporuje školní akce, ale také samostatně organizuje 

mimoškolní aktivity pro žáky školy, zajišťuje zdroje mimoškolního financování; 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 Vídně a aktuálních výstav. 

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

 

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 

 

spolek Maják Bojkovice  pronajímá si prostory školy, čímž škole plynou příjmy z nájmu a 

pod její střechou bují aktivní kulturní život, který organizuje tým dobrovolníků od roku 2010. Žáci školy 

tak mají možnost se vedle studia zabývat návštěvou a pozorováním 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.  

 

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 

DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.kr-zlinsky.cz
DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.zuskazuska.cz
DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.zus-bojkovice.cz/dalsi-aktivity-pri-skole/
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Základní údaje za školní rok 2018/19. 

 
počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu 30. 9. 2018/: 

 

Žáků celkem 354 

Z toho dospělých žáků 1 

Dospělých absolventů 0 

 
 

přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2018/2019: 
 

Obor 
 

hudební taneční výtvarný literárně 
dramatický 

Počet žáků /dle výkazu S-24/ 206 36 96 16 

Počet tříd/přep. pracovníků 9,7 0,5 1,5 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 2018/19: 

 

 Školné v jednotlivých oborech (Kč) 

měsíčně pololetně 

Hudební – individuální výuka    260 1 500 

Hudební – skupinová, kolektivní výuka    200 1 200 

Hudební – sborový zpěv    100    600 

Výtvarný obor    200 1 200 

Taneční obor    160 1 000 

Literárně dramatický obor    160 1 000 

 
 

  vzdělávací programy:  
 
Všichni žáci jsou již druhým školním rokem ve všech oborech plně vzděláváni podle Školního 
vzdělávacího programu ZUŠ Bojkovice s mottem „K umění po krůčcích a společně“ s poslední 
aktualizací k 20. 6. 2018.  
 
 

 Hudební obor - vyučované nástroje a zpěv:   
klavír, housle, kontrabas, akordeon,  

kytara, elektrická kytara,  
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,  
tenor, cimbál, bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv 

 
                              hudební uskupení, soubory:  

Dětský pěvecký sbor Tulipán a přípravné oddělení  
sborového zpěvu (Tulipánek), Školní lidové muziky,  

Školní kapely s rockovým obsazením,  
Školní dechová kapela, akordeonový soubor,  

klarinetové kvarteto a další menší různorodá tělesa. 
 
 
 

Dětský pěvecký sbor Tulipán na celostátní přehlídce  

dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně.  



 

 

  Přijímání nových dětí do přípravného studia (vystoupení na koncertíku My jsme malí muzikanti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Školní lidové muziky při společném vystoupení v programu k výročí školy „Oslavte s námi čtyřicátiny“  

 

                   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení tanečních skupin v jejich celovečerním programu „Tanec v srdci“  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zhodnocení současného stavu školy:  

škola v uplynulém školním roce zažila některé významné a nové události. Jednou z nich byly oslavy  40 

let samostatné LŠU/ZUŠ Bojkovice, které proběhly postupně ve třech slavnostních akcích (podzimní 

komorní koncert žáků a absolventů školy „Hudební podzim s první republikou“ spojený s výročím 100 

let republiky, Vánoční koncert s provedením České mše vánoční J. J. Ryby a jarní multioborové 

představení s výstavou prací někdejších absolventů školy – dnes profesionálu - „Oslavte s námi 

čtyřicátiny“). Novým prvkem v životě školy se stal dvouletý projekt Šablony II – ZUŠ Bojkovice, jenž byl 

zahájen v úvodu školního roku - k 1. 10. 2018 – a potrvá tedy do 30. 9. 2020. Jeho hlavním zacílením je 

práce s žáky v rámci Projektových dnů, Komunitních setkání, Další vzdělávání pedagogů v oblasti 

osobnostně-sociálního rozvoje a využití IT ve výuce kolektivních předmětů napříč obory.  

 

I v tomto školním roce škola opět naplnila cílovou kapacitu žáků. Výuku zajišťovala kvalifikovaným 

pedagogickým sborem, uspořádala několik koncertů, vystoupení, představení a výstav ve vlastních 

prostorách i jako hostující účinkující, řada žáků se účastnila různých soutěží a připravovala se na 

navazující studium na střední škole.   

Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti ZUŠ Bojkovice je stále hledání cesty, jak nejúčinněji 

předávat žákům teoretické znalosti i praktické dovednosti, připravovat je pro další praxi a pro studium 

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

individuálních osobností škola stále více cílí 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, v průběhu roku 

Projektové dny – Multimédia (žáci VO, LDO) s přípravou na výročí školy ZUŠ, v průběhu roku 

Mimoškolní soustředění DPS Tulipán (pořádalo SRPŠ při ZUŠ Bojkovice) Kopánky, 14. - 15. 9. 

Prezentace prací žáků výtvarného oboru na Jablečných slavnostech   Hostětín, 23. 9. 

Hudební podzim s první republikou – žáci a absolventi školy   Nábřeží Svobody, 7. 10.  

Projektový den s Mgr. Lenkou Poláškovou (sbor, konzervatoř Kroměříž)  ZUŠ, 5. 11.  

Projektové dny s pianistou a skladatelkou Beatou Hlavenkovou   ZUŠ, 8. - 9.11. 

Celostátní přehlídka DPS Porta Musicae – účast školního sboru Tulipán  N. Jičín, 16. – 17. 11. 

Vystoupení školní lidové muziky na Adventním setkání, výstava výrobků VO u ZŠ, 30. 11. 

Vystoupení školní dechové kapely na Setkání seniorů – Klub Světlov  ZUŠ, 5. 12. 

Vánoční pohlazení s prezentací všech oborů školy     ZUŠ, 11. 12. 

Vystoupení školních souborů a kapel na Vánočním jarmarku    náměstí, 15. 12. 

Koledování nejmenších hudebníků       ZUŠ, 17. 12.  

Vánoční koncert na pobočce St. Hrozenkov       St. Hrozenkov, 18. 12. 

Vánoční koncerty s provedením České mše vánoční J. J. Ryby   kostely, 26. 12. a 6. 1. 

účast žáků hudebního oboru v okresních kolech Národní soutěže ZUŠ - LDO únor 

Rodinné notování – hudební vystoupení žáků a jejich příbuzných   sál ZUŠ, 10. 3. 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 2019 - žákyně TO  Otrokovice, 14. 3. 

zájezd na balet S. Prokofjeva Romeo a Julie do ND Brno    Brno, 15. 3. 

účast žáků LDO na okresním kole přehlídky „Dětská scéna“   Uh. Brod, 15. 3. 

účast žáků LDO na krajském kole přehlídky „Dětská scéna“   Vésky, 4. – 5. 4. 

 



 

 

„Oslavte s námi čtyřicátiny“ s prezentací všech oborů  

  a s výstavou prací někdejších absolventů školy - dnes profesionálů v oboru ZUŠ, 5. 4.  

Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ ČR – LDO     ZUŠ Zlín, 9. – 10. 4.  

vystoupení pro klienty Domu s peč. službou – hudební obor   DPS, 29. 4. 

Celovečerní program žáků literárně dramatického oboru     ZUŠ, 14. 5. 

Dopolední multioborová představení „Jarní pohlazení“ pro školy   sál ZUŠ, 17. 5.  

Vystoupení DPS Tulipán na koncertě SPS Notabene Bojkovice „Výročí“  náměstí, 18. 5. 

Zahradní slavnost (vystoupení hudebních souborů pro veřejnost)   zahrada ZUŠ, 26. 5. 

účast žáků VO a LDO, školní kapely na MMFDM „Divadelní zóna“  Zlín, 27. 5. 

Absolventské koncerty žáků ZUŠ  (I. a II. stupně základního studia)  sál ZUŠ, 21. a 29. 5.  

Závěrečný koncert na pobočce ve Starém Hrozenkově    ZŠ St. H., 4. 6.  

účast školních lidových muzik na MFF Světlovský bál    6. - 9. 6. 

My jsme malí muzikanti – vystoupení žáků Hudební přípravky   sál ZUŠ, 12. 6.  

Výstava prací žáků výtvarného oboru, vernisáž s oceněním absolventů  foyer, sál ZUŠ, 13. 6. 

Dopolední představení žáků LDO pro školy     sál ZUŠ, 17. 6.  

Celovečerní vystoupení žákyň tanečního oboru „Tanec v srdci“   sál ZUŠ, 19. 6. 

účast školních kapel, žáků LDO a školní lidové muziky na festivale Domidom  Bojkovice, 21. 6. 

účast školních kapel na „Tečce za sezónou“      zahrada ZUŠ, 25. 6. 

 

 

                 

 

Představení „Sedm malých černoušků“ – mladší skupina Literárně dramatického oboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uh. Hradišti  1 žákyně  obor oděvní design 

Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně   1 žák   obor  grafický design 

Masarykova univerzita Brno – PDG fakulta   2 žákyně  obor   výtvarná výchova 

 



 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků – počet nově přijatých žáků do 30. 9. 2018  
 

celkem  

(z toho dívek) 

hudební  literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

87 41 3 7 23 

63 25 3 4 18 

 
Pozn.: mezi nové žáky jsou započítaní ti, kteří změnili studijní zaměření v dechovém oddělení, tedy přestoupili na navazující 
dechový nástroj ze zobcové flétny.  
 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání. 
 

Absolventi školy ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých oborech: 
 

 celkem hudební literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

I. stupeň 28 16 2 2 8 

II. stupeň 10 6 0 0 4 

celkem 38 22 2 2 12 
  
 
  Z výstavy výtvarných prací žáků výtvarného oboru „Různopestré inspirace“  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2018/19: 
 

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

227 20 0 0 



 

 

Údaje o pracovnících školy. 
 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/19: 
 

 k datu 30. 6. 2019 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 19 13,2 

Externí pracovníci 4 0,5 

Přepočtený úvazek interních pracovníků je včetně provozní, a tedy i úvazku činností GDPR a Šablon II (pracovní smlouvy).  

 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/19 -  k datu 30. 6. 2019: 

    

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 36 

2 učitel  abs. konzervatoře, kytara 15 

3 učitelka PdgF – HV a sbormistrovství 7 

4 učitel abs. konzervatoře, varhany 11 

5 učitelka abs. konzervatoře a IUS v Ostravě, klavír 14 

6 učitelka abs. konzervatoře, housle 1 

7 učitelka  mat. konzervatoře+pdg.minimum.; housle 14 

8 učitel abs. konzervatoře a BcA., JAMU, klavír 14 

9 učitelka abs. konzervatoře a JAMU, taneční obor 18 

10 učitel SOŠ (uznána kvalifikace), bicí nástroje 18 

11 učitelka abs. konzervatoře, cimbál 5 

12 učitelka abs. konzervatoře, MgA. JAMU, dechové dřevěné  15 

13 učitelka  abs. konzervatoře, klavír 26 

14 učitelka PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor 21 

15 učitel abs. konzervatoře, dechové dřevěné 10 

16 učitel Mgr. FF MU divadelní věda, literárně dramatický obor 23 

17 učitelka PdgF – HV, klavír 33 

18 učitel abs. konzervatoře, dechové žesťové 3 

19 učitelka abs. konzervatoře, zpěv 10 

20 učitel  mat. konzervatoře (uznána kval.), dechové žesťové 34 

 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/19 činil 38 let. 
Odbornou kvalifikovanost mají podle zákona 563/2004 Sb. splněnou všichni. 
 
 
ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/19 (K  30. 6. 2019): 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

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

 
 
 
 
 
 



 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/19 (v hlavní činnosti) 
 

  k datu 30. 6. 2019 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 2 1,25 

Externí pracovníci 1 0,126 

 

 

 

 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 
 

Ostatní pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Stupeň vzdělání, obor 

1 účetní - hospodářka SEŠ obchodu a služeb 

2 školnice - domovnice SOU 

3 topič SOU 
 

 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: 
 
Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2018/19 těchto akreditovaných školení: 
 
 

oblast práce počet pracovníků agentura název školení 

MANAGEMENT 2 NIDV Kolokvium ředitelů ZUŠ  

2 GEOVAP Spisová služba 

PEDAGOGOVÉ 20 L. Luskač Ovládání programu Klasifikace  

PROVOZNÍ 1 PARIS Vnitřní kontrolní systém školských PO 

 
 
Celkové náklady na školení a semináře činily v daném školním roce 17 873,50 Kč 

 

V dalším školním roce bude škola využívat finanční prostředky na DVPP především z dotačních zdrojů 
OP VVV Šablony II – ZUŠ Bojkovice, a to v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje pracovníků. Dle potřeb 
také v oblasti managementu a provozní činnosti školy.  
 
 
 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.  
 
Ve školním roce 2018/19 na ZUŠ Bojkovice byla v období 6. – 8. 11. 2018 provedena inspekce ČŠI ČR. 

Předmětem inspekční činnosti ČŠI ČR bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu 

v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona od poslední inspekční činnosti. Zjišťování a 

hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základní umělecké školy a jeho souladu s právními 

předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů za období školního roku 2018/2019.  

 

Závěr šetření:  
Podle protokolu o kontrole vydaného 23. 11. 2018 v Ostravě nebylo zjištěno porušení právních předpisů 
(Školského zákona a s ním souvisejících), podle nichž ČŠI ČR v ZUŠ Bojkovice inspekci prováděla.   



 

 

Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona  
č. 106/1999 Sb. 
 
Ve školním roce 2018/19 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 2018. 
 
Hlavní činnost: 
V roce 2017 činily výnosy v hlavní činnosti ZUŠ Bojkovice 8 498 951,72 Kč, z toho příspěvek na přímé 
výdaje ve školství včetně účelových dotací a projektů (platy, OPPP a ONIV) 6 492 707,56 Kč, výnosy 
z činnosti 847 640,- Kč a finanční výnosy 701,15 Kč, prostředky ÚSC činily 1 003 000,- Kč, z toho odpisy 
865 000,- Kč. Dále organizace zapojila do svého rozpočtu fondy ve výši 61 282,65 Kč (z toho 15 103,41 Kč 
finanční dary), časové rozlišení investičních transferů činilo 17 640,36 Kč. 
Celkové náklady roku 2018 činily 8 498 951,72 Kč a hospodářským výsledkem za rok 2018 je nula. 
 
Doplňková činnost: 
V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk 51 146,21 Kč (náklady 52 793,79; výnosy 103 940,- Kč) 
 
 
 
 
 

Závěr výroční zprávy. 
 
Základní umělecká škola Bojkovice ve školním roce 2018/19 naplňovala vizi stanovenou ve 
svém Školním vzdělávacím programu v rámci běžných podmínek uměleckého vzdělávání a vlastních 
zdrojů, ale také s podporou dotačních titulů. Úspěšně zahájila plnění projektu Šablony II – ZUŠ 
Bojkovice, obstála také při inspekční činnosti České školní inspekce a důstojně oslavila 40 let 
samostatného působení v regionu.  
Škola nepřestává hledat vlastní strategie a postupy k dosažení svých cílů - prohlubovat znalosti a 
dovednosti žáků k praktickému uplatnění v souladu s jejich očekáváním i v souladu s předpisy 
základního uměleckého vzdělávání. Vedle pestré výuky a dalších projektů vedla žáky, třídy a soubory 
k prezentaci jejich práce, k úspěšné účasti na řadě školních i mimoškolních vystoupení, rozvíjela tak 
oblasti jejich činnosti, zkvalitňovala prostředí a podmínky k práci.  
Vedení školy zapracovalo na rozvoji spolupráce s rodiči založením „Klubu rodičů“, s ostatními partnery 
– spolky, organizacemi a institucemi v regionu Bojkovic a okolí – specifikovala další spolupráci také 
v rámci Koordinační činnosti projektu Šablony II – ZUŠ Bojkovice.  
 
 
 

Datum zpracování zprávy:   25. září 2019 
 
 

Datum projednání s pracovníky školy:   25. září 2019 
 
 
 
 
 
 

Eva Regináčová, ředitelka školy 


