VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

za ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE
Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice

zřizovatel: Zlínský kraj

Základní údaje o organizaci, charakteristika školy.
název školy:
sídlo školy:
IČO:
IZO:
hlavní účel a předmět činnosti:
telefon:
e-mail:
web:
ID datové schránky:

Základní umělecká škola Bojkovice
Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice
46254331
046254331
poskytování základního uměleckého vzdělání
575 570 863, 575 570 864, 731 507 354

právní forma:

příspěvková organizace

odloučené pracoviště (1):

Starý Hrozenkov

reditelna.zusbojkovice@email.cz

www.zus-bojkovice.cz
vy2nfmx

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:
jmenování do funkce

Bc. Eva Regináčová
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:
zápis do školského rejstříku:
poslední aktualizace:
doplňková činnost:

24. 5. 1996
1. 1. 2006
11. 8. 2017
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

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 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.
Z této spolupráce vyplynul i kurz Múzička pro nejmenší děti a jejich uměleckou tvořivost.
www.klub-majak.cz

Světlovánek

folklorní soubor spolupracuje úzce se ZUŠ již přes 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

Základní údaje za školní rok 2019/20.
počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu 30. 9. 2019/:
Žáků celkem
Z toho dospělých žáků
Dospělých absolventů

355
0
0

přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2019/2020:
Obor
Počet žáků /dle výkazu S-24/
Počet tříd/přep. pracovníků
Počet žáků s rozšíř.vyuč.

hudební

taneční

výtvarný

207
9,8
0

34
0,6
0

96
1,5
0

literárně
dramatický
18
0,3
0

výše vybírané úplaty za vzdělávání (dle vyhlášky č. 75/2005 Sb.) ve školním roce 2019/20:

Hudební – individuální výuka
Hudební – skupinová, kolektivní výuka
Hudební – sborový zpěv
Výtvarný obor
Taneční obor
Literárně dramatický obor

Školné v jednotlivých oborech (Kč)
měsíčně
pololetně
260
1 500
200
1 200
100
600
200
1 200
160
1 000
160
1 000

vzdělávací programy:
Všichni žáci jsou již třetím školním rokem ve všech oborech plně vzděláváni podle Školního vzdělávacího
programu ZUŠ Bojkovice s mottem „K umění po krůčcích a společně“ s poslední aktualizací 1. 9. 2020.
Hudební obor–vyučovaná
zaměření:
klavír, housle, viola, kontrabas, akordeon,
kytara, elektrická kytara,
zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, trubka,
tenor, tuba, 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, klarinetové kvarteto,
akordeonový soubor
a další menší různorodá tělesa.

Mladší žáci literárně dramatického oboru – H. Budínská: Zpívající fontánka

Žákyně tanečního oboru A. Chačaturjan – Čertí rej

v srdci“

E. Satie – První sníh

Zhodnocení současného stavu školy.
Škola v uplynulém školním roce byla spolu s ostatními školami a celou republikou od března zasažena
epidemiologickou situací a nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR. Dva měsíce byla uzavřena zcela, kdy
výuka probíhala pouze distančně a další dva měsíce s omezeným provozem prezenčně/distančně. Vliv na
provoz a vzdělávání byl značný, učitelé byli nuceni se během krátké doby připravit na zcela jiný způsob
výuky a komunikace, distanční výuku s pomocí moderních technologií a internetu sice zvládli většinou
velmi úspěšně (dle ohlasů a spolupráce žáků a rodičů), ale umělecké vzdělávání se bez osobního kontaktu
zkrátka neobejde. Navíc, výuka pro žáky byla dobrovolná, takže bylo náročné udržet motivaci na dálku.
V 1. pololetí se však některé pro školu významné události ještě podařilo uspořádat. Jednou z nich bylo
setkání s žáky a jejich rodiči při kreativních dílnách v různých uměleckých zaměřeních – akce „Za školou“
v prostorách zahrady školy nabídla tvoření z pedigu, malou sochařskou dílnu, bubenickou a taneční dílnu
pro malé i velké, hudební naukování. S příjemnými ohlasy se tradičně potkalo i hojně navštěvované
víceoborové představení „Vánoční pohlazení“ nebo koncert žáků a učitelů hudebního oboru pod názvem
„Zimní pohlazení“. Výrazným počinem byla také výstava prací studentů SUPŠ v Uherském Hradišti, která
byla po domluvě s panem ředitelem instalována ve vestibulu ZUŠ Bojkovice a potkala se také s řadou
příznivých ohlasů. Další plánované akce jako např. Přehlídku komorních souborů, v rámci Šablon návštěvu
středních škol UMPRUM v Uh. Hradiště a Konzervatoře P. J. Vejvanovského, návštěvu Slováckého divadla se
bohužel už uskutečnit nepodařilo a navíc netušíme, zda se ještě podaří…
Po návratu do školy na konci školního roku již škola nepořádala veřejné koncerty a představení. Výstava
prací žáků výtvarného oboru byla přeložena na začátek nového školního roku. Absolventi hudební oboru
nahráli ve školním studiu své absolventské výkony na památeční absolventské CD, abslolventi tanečního a
literárně dramatického oboru mají videovzpomínku na svůj výkon. Žáci hudebního oboru uzavřeli ročník
alespoň společnou přehrávkou ve své třídě nebo ve
společném zaměření.
U výchovně vzdělávací činnosti se potvrdilo, že hlavním
cílem stále zůstává hledání cesty, jak nejúčinněji předávat
žákům teoretické znalosti i praktické dovednosti,
především, jak je motivovat a inspirovat k zájmu o pokrok,
připravovat je pro praxi a pro studium navazujících
středních
a
vysokých
škol
uměleckého
nebo
pedagogického směru, zvlášť v situaci komplikované
uzavřením škol. V této oblasti si škola klade za cíl vést
žáky k větší samostatnosti, vlastní schopnosti pozorování,
naslouchání, rozhodovacích schopností, sebedisciplíny,
sebereflexe, zdravé kritiky a úsudku. Dokud nebudou
samostatně „myslící“ bytosti, bude obtížné naplňovat i
další cíle, kterými jsou zde rozvoj spolupráce a
komunikace žáků při práci ve skupinách a kolektivech.
K tomuto účelu vznikají nová hudební tělesa
a mezioborové projekty stále ve větším měřítku.
Žákyně klavírní přípravky při přijetí do základního studia – společné přehrávky jednotlivých tříd v červnu 2020.

Přehled akcí s účastí žáků ZUŠ Bojkovice:
Hudební večírky (sólová vystoupení žáků)
Projektové dny – Multimédia (žáci VO, LDO), Sochaření, ….
Prezentace prací žáků výtvarného oboru a vystoupení žákyň
tanečního oboru na Jablečných slavnostech
koncert „Dechovka byla, je a bude …“ (spolupráce se ZUŠ Strání)
Akce „Za školou“ pro žáky školy a jejich rodiče – kreativní dílny
Zájezd do KUC Zlín na koncert Bohemia Brass Band
Hudební odpoledne na Domě s peč. službou Bojkovice
Adventní koncert SPS Notabene Bojkovice (hostuje školní sbor Tulipán)
Vánoční pohlazení s prezentací všech oborů školy
Vystoupení školních souborů a kapel na Vánočním jarmarku
Vánoční koncert na pobočce St. Hrozenkov
Koledování nejmenších hudebníků
Zájezd na balet Louskáček v Janáčkově divadle Brno
Zimní zastavení – koncert souborů žáků a učitelů ZUŠ
Vystoupení skupin tanečního oboru na Plese města Bojkovice
Projektové dny s bicími nástroji
Projektové dny pro LDO – klaunství
Absolventské nahrávání ve studiu – místo koncertů

sál ZUŠ, v průběhu roku
ZUŠ, v průběhu roku
Hostětín, 22. 9.
ZUŠ, 6. 10.
zahrada ZUŠ, 16. 10.
ZUŠ, 23. 10.
DPS, 28. 11.
kostel Bojkovice, 8. 12.
ZUŠ, 10. 12.
náměstí, 14. 12.
St. Hrozenkov, 17. 12.
ZUŠ, 18. 12.
Brno, 4. 1.
kostel Pitín, 19. 1.
KD, 23. 1.
ZUŠ, 25. 5. a 2. 6.
ZUŠ, 9. 6.
ZUŠ, červen

Bubenická dílna z akce pro žáky školy a jejich rodiče „Za školou“

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

Ve školním roce 2019/20 se z důvodu přerušení výuky ve školách kvůli vyhlášení nouzového stavu v ČR
většina soutěží nekonala. Národní soutěž ZUŠ vyhlašovaná MŠMT ČR byla odložena na další školní rok.
V literárně dramatickém oboru se závěrem školního roku zúčastnil žák Matěj Kročil soutěže
recitátorů Wolkrův Prostějov, kde se z okresního kola přes krajské probojoval až do celostátního.
Žáci přijati ke studiu na středních a vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým
zaměřením:
Střední uměleckoprůmyslová škola v Uh. Hradišti

1 žákyně

obor

fotografie

Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži

1 žákyně

obor

zpěv

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

1 žákyně

Střední škola pedagogická Zlín

1 žákyně

Práce žáků a absolventů výtvarného oboru připravované na výstavu – „Život na zemi, život pod zemí“

Údaje o zařazování dětí a žáků – počet nově přijatých žáků do 30. 9. 2019
celkem

hudební

literárně
dramatický

taneční

výtvarný

46

5

6

4

25

3

6

2

(z toho dívek)

61
36

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 2019/2020 v jednotlivých oborech:
celkem

hudební

taneční

výtvarný

9
2

literárně
dramatický
0
1

I. stupeň
II. stupeň

19
3

2
0

8
0

celkem

22

11

1

2

8

Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/20:
Stupeň hodnocení
Vyznamenání

Prospěl/a

Neprospěl/a

Neklasifikován/a

279

7

0

0

Z koncertu školních dechových kapel ZUŠ Bojkovice a ZUŠ Strání „Dechovka byla, je a bude…“

Údaje o pracovnících školy.
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/20:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30. 6. 2019
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
19
12,65
5
0,5

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

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/20 - k datu 30. 6. 2020:
Ped.
pracovníci
- poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Pracovní
zařazení, funkce
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitel
učitel

Odborná kvalifikace
podle zákona č. 563/2004 Sb.
mat. konzervatoře, doplňuje si studium
abs. konzervatoře, kytara
PdgF – HV a sbormistrovství
abs. konzervatoře, varhany
abs. konzervatoře a IUS v Ostravě, klavír
abs. konzervatoře, housle
mat. konzervatoře+pdg.minimum.; housle
abs. konzervatoře a BcA., JAMU, klavír
PdgF – VO a český jazyk
abs. konzervatoře a JAMU, taneční obor
SOŠ (uznána kvalifikace), bicí nástroje
abs. konzervatoře, MgA. JAMU, dechové dřevěné
abs. konzervatoře, klavír
stud. konzervatoře, zpěv
PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor
abs. konzervatoře, dechové dřevěné
Mgr. FF MU divadelní věda, literárně dramatický obor
PdgF – HV, klavír
abs. konzervatoře, dechové žesťové
mat. konzervatoře (uznána kval.), dechové žesťové

Roků ped. praxe

1
16
8
12
15
2
15
15
10
19
19
16
27
1
22
11
24
34
4
35

Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/20 činil 36 let.
Odbornou kvalifikovanost má podle zákona 563/2004 Sb. splněno 18 z 20, dva si ji studiem doplňují.

ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/20 (K 30. 6. 2020):

Požadovaný stupeň vzdělání
Plnění odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.

v%
100
90

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/20 (v hlavní činnosti)

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30. 6. 2020
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
2
1,25
1
0,126

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020:
Ostatní pracovníci
- poř. číslo
1
2
3

Pracovní zařazení, funkce

Stupeň vzdělání, obor

účetní - hospodářka
školnice - domovnice
topič

SEŠ obchodu a služeb
SOU
SOU

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy:
Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2019/20 těchto akreditovaných školení:
oblast práce
MANAGEMENT

počet
pracovníků

agentura

PEDAGOGOVÉ

1
2
2

Asociace ZUŠ ČR
NIDV
NIDV

PROVOZNÍ

12
1
12
1

MIDAS
NIDV
NIDV
FORUM

název školení
Odborný seminář pro ředitele ZUŠ
Kolokvium ředitelů ZUŠ
Dílna tvořivého přístupu k hudbě (HN)
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Využití nových metod a forem ve výuce TO
Žáci se speciálními potřebami
Změny v hospodaření s FKSP od 1.7.2020

Celkové náklady na školení a semináře činily v daném školním roce 32 472,90 Kč
I 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 a v oblasti odborněpedagogické – nových metod ve výuce. Dle potřeb také v oblasti managementu a provozní činnosti školy.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.
Ve školním roce 2019/20 na ZUŠ Bojkovice nebyla provedena inspekce ČŠI ČR.

Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Ve školním roce 2019/20 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 2019 – celkový výsledek.
Hlavní činnost:
Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Bojkovice za rok 2019 v hlavní činnosti je nula, tzn., že
náklady i výnosy v hlavní činnosti jsou ve stejné výši.

Náklady hlavní činnosti:
Celkové skutečné náklady hlavní činnosti roku 2019:
z toho:
platy, OPPP, OON, ONIV přímé
náklady z projektu Šablony II
ONIV provozní
provozní náklady kryté z příjmů z vlastní činnosti
ONIV přímé kryté z příjmů z vlastní činnosti
náklady na časové rozlišení investičních transferů

Kč 9 704 942,95
UZ 33353
UZ 33063
UZ
999
UZ
666
UZ
333
UZ
403

Kč 7 374 608,00
Kč 421 912,38
Kč 912 000,00
Kč 664 141,57
Kč 314 643,64
Kč
17 637,36

Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2019:
z toho:
příspěvek na přímé výdaje ve školství
UZ 33353
čerpaný příspěvek projektu Šablony II
UZ 33063
provozní příspěvek zřizovatele
UZ 999
příjmy z vlastní činnosti, tj. příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ
UZ
663
příjmy z vlastní činnosti (např. úroky)
UZ
666
výnosy z časového rozlišení investičních transferů
UZ
403
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření
- účet 413
UZ
413
čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů
- účet 414
UZ
414

Kč 9 704 942,95

Výnosy hlavní činnosti:
Kč 7 374 608,00
Kč 421 912,38
Kč 912 000,00
Kč
Kč
Kč

927 780,00
2 625,13
17 637,36

Kč

37 587,62

Kč

10 792,46

Doplňková činnost
Základní umělecká škola Bojkovice prováděla doplňkovou činnost v roce 2019 na základě živnostenského
oprávnění č. 1 ze 4. června 2010 - předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona.
V průběhu celého roku 2019 probíhal nájem nebytových prostor a související služby.
Výsledek hospodaření těchto činností za uvedené období je kladný. Náklady z doplňkové činnosti v roce
2019 byly ve výši Kč 50 524,30 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě Kč 93 235,00.
Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2019 je Kč 42 710,70,
rentabilita nákladů doplňkové činnosti v roce 2019 je 84,53 %.

Závěr výroční zprávy.
Základní umělecká škola Bojkovice ve školním roce 2019/20 naplňovala vizi stanovenou ve svém Školním
vzdělávacím programu v rámci běžných i mimořádných podmínek, a to z vlastních zdrojů i s podporou
dotačních titulů. Pokračovala za daných možností v plnění projektu Šablony II – ZUŠ Bojkovice, připravila se
na rozvoj dalších činností plánovaných na následující školní rok – rozšíření vzdělávací nabídky o výuku hry
na Elektronické klávesové nástroje a Elektronické zpracování hudby a tvorba zvuku, o další hudební soubory
a uskupení s přípravou ke hře na podiu, práci s elektronikou v hudbě, přenosem zvuku apod.
ZUŠ Bojkovice je stejně jako všechny ostatní školy nucena hledat vlastní strategie a postupy k dosažení
svých cílů především v období distančního vzdělávání. Proto pořídila licenci na práci s aplikací Charanga,
zkouší další aplikace a programy pro komunikaci s žáky, pro co nejefektivnější výuku prezenční i distanční.
Cílem při tom zůstává prohlubovat znalosti a dovednosti žáků k praktickému uplatnění v souladu s jejich
očekáváním i v souladu s předpisy základního uměleckého vzdělávání, ale také se chce po předchozích
zkušenostech zaměřit na rozvoj samostatnosti žáků při výuce i při přípravě na ni.
Vedle pestré výuky a dalších projektů je škola připravena vést žáky, třídy a soubory k prezentaci jejich práce,
zkvalitňovat prostředí a podmínky k práci jak ve škole, tak mimo ni. A to ať už ve formě prezenční – při
koncertech a představením pořádaných fyzicky, nebo distanční – prostřednictvím webových a
facebookových stránek a dalších dostupných cest (samozřejmě v souladu s GDPR).
Vedení školy i nadále rozvíjí spolupráci s rodiči pod hlavičkou „Klubu rodičů“ i s ostatními partnery –
spolky, organizacemi a institucemi v regionu Bojkovic a okolí. Další spolupráci specifikovala také v rámci
činnosti projektu Šablony II – ZUŠ Bojkovice.

Datum zpracování zprávy:

15. října 2020

Datum projednání s pracovníky školy:

15. října 2020

Eva Regináčová, ředitelka školy

