
 

 

  

 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 

za ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 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 

 

spolek 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 

DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.kr-zlinsky.cz
DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.zuskazuska.cz
DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.zus-bojkovice.cz/dalsi-aktivity-pri-skole/
DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.bojkovice.cz
DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.klub-majak.cz
DOKUMENTY/ŠKOLA%2020-21/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/DOKUMENTY/Zprávy%20výroční,%20o%20BOZP,%20atd,/www.svetlovanek.cz


 

 

Základní údaje za školní rok 2021/22. 

 
počet žáků /dle výkazu S-24, tedy k datu 30. 9. 2021/: 

 

Žáků celkem 344 

Z toho dospělých žáků 1 

Dospělých absolventů 0 

 
 

přehled oborů vyučovaných ve školním roce 2021/2022: 
 

Obor 
 

hudební taneční výtvarný literárně 
dramatický 

Počet žáků /dle výkazu S-24/ 198 32 95 19 

Počet tříd/přep. pracovníků 9,9 0,7 1,5 0,4 

Počet žáků s rozšíř.vyuč. 0 0 0 0 

 
 
výše vybírané úplaty za vzdělávání (dle vyhlášky č. 75/2005 Sb.) ve školním roce 2021/22: 

 

 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 byli ve všech oborech plně vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Bojkovice 
s mottem „K umění po krůčcích a společně“ s aktualizací k 1. 9. 2021.  
 

 Hudební obor – vyučovaná zaměření:   
klavír, housle, viola, violoncello,  

akordeon, kytara, elektrická kytara,  
zobcová flétna, příčná flétna,  

klarinet, saxofon, trubka,  
tenor, tuba, bicí nástroje, 

 sólový zpěv, sborový zpěv 
 

                              hudební uskupení, soubory:  
Dětský pěvecký sbor Tulipán  

Školní lidové muziky,  
Školní kapely s různorodým obsazením,  

Školní dechová kapela,  
kvartet zobcových fléten     

                         a další menší různorodá tělesa. 
 
 
Foto z koncertu „My jsme malí muzikanti“ – první vystoupení dětí z Hudební přípravky v závěru školního roku 
 

 



 

 

Žáci mladší skupiny literárně dramatického oboru –  představení STARÉ POVĚSTI ČESKÉ  

 

 

Žákyně z Taneční přípravky v choreografii Večerníček  – foto z celovečerního představení „TANEC V SRDCI“ 

 



 

 

Zhodnocení současného stavu školy.  

Škola se v uplynulém školním roce zaměřila na návrat k prezenční výuce – pedagogové se snažili dohnat ve 

výuce vše, co nebylo možné žákům předat v předcházejícím roce distanční formou. Podařilo se poměrně 

rychle žáky navnadit opět na pracovní režim v osobní komunikaci, skupiny a kolektivy začaly postupně 

fungovat opět komunitně a rozvíjely se kompetence v oblasti komunikace, spolupráce a odpovědnosti za 

společné dílo.   

V I. pololetí školního roku nebylo záměrně pořádáno příliš akcí k prezentaci práce žáků, aby se veškerý čas 

mohl věnovat výuce a přípravám na prezentaci. Proběhlo jen tradiční „Vánoční pohlazení“ a několik 

Hudební večírků/malých koncertů. Ve II. pololetí se pak prezentovaly hudební soubory na „Zahradní 

slavnosti ZUŠ“ v květnu a poté 

proběhly závěrečné akce: představení 

literárně dramatického oboru „Večer 

s dramaťákem“, kde vystoupily obě 

skupiny oboru ve svých inscenacích. 

Žákyně tanečního oboru měly 

možnost odprezentovat své výsledky, 

včetně těch absolventských, na 

společném představení „Tanec 

v srdci“. Absolventi hudebního oboru 

slavnostně ukončili studium I. nebo 

II. stupně svými absolventskými 

výkony na dvou absolventských 

koncertech.  
                                                                           Foto ze „Zahradní slavnosti ZUŠ“ s vystoupením Školní lidové muziky  

 

Výstava prací žáků výtvarného oboru proběhla tentokrát v duchu tématu:  VÝTVARNÉ ROZMANITOSTI. 

Škola se také ujala pořádání okresního kola Přehlídky tanečního oboru ZUŠ, které se v březnu účastnilo 

bezmála 300 žáků ze ZUŠ okresu UH.  

 

Velkou událostí bylo také získání klavírního pianina pro klavírní učebnu a klavírního křídla značky PETROF 

pro sál ZUŠ. ZUŠ Bojkovice se podařilo úspěšně se zapojit do projektu nadace Karel Komárek Family 

Foundation „Piana do škol“ a získat další sponzory na pokrytí nákladů pořízení koncertního nástroje.  

V dubnu proběhl za spolupráce se spolkem Maják Bojkovice z.s. také koncertní „křest“ nového klavírního 

křídla, kde účinkovali vynikající klavírista Jiří Levíček a mezzosopranistka Chaasi Levicek.  

 

U výchovně vzdělávací činnosti se potvrdil hlavní cíl - hledání co nejeefektivnější cesty  nejen v předávání 

teoretických znalostí a praktických dovedností žáků, ale v propojení obého a všech souvislostí studia daného 

oboru. Velkou výzvou pro pedagogy zůstává, jak žáky motivovat a inspirovat k zájmu o pokrok, jak je 

připravovat pro praxi a pro studium navazujících středních a vysokých škol uměleckého nebo 

pedagogického směru. 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. 

Jedině samostatně „přemýšlející“, „tvořící“ bytosti mohou naplňovat i další cíle, kterými jsou zde rozvoj 

spolupráce a komunikace při práci ve skupinách a kolektivech. K tomuto účelu vznikají další hudební tělesa 

a mezioborové projekty stále ve větším měřítku. Žáci kolektivních oborů jsou schopnější samostatné práce a 

tvořivého přístupu daleko lépe, tento způsob je jim vlastnější než žákům hudebního oboru.  

 



 

 

Přehled akcí s účastí žáků ZUŠ Bojkovice:  

Hudební večírky a třídní večírky (sólová vystoupení žáků HO)   sál ZUŠ, říjen a červen 

Neformální setkání s absolventy ZUŠ  (po 5-10 letech od absolutoria)  foyer ZUŠ, leden  

Okresní kolo Přehlídky tanečních oborů ZUŠ + účast našich skupin  sál ZUŠ, březen 

Účast na Koncertě PRO UKRAJINU (spolupráce s městem Bojkovice)  náměstí Bojkovice, březen 

Účast žáků HO v Národní soutěži ZUŠ      březen, duben 

Účast žáků LDO na soutěži Wolkrův Prostějov     Uh. Hradiště, Prostějov 

a na soutěžní přehlídce v přednesu poezie a prózy     Uh. Hradiště, březen 

Účast skupin TO na Přehlídce scénického tance     Zašová, duben 

Dopolední koncert pro MŠ a ZŠ v Bojkovicích a okolí    sál ZUŠ, duben 

Křest nového klavírní křídla pro sál ZUŠ      sál ZUŠ, duben 

Výjezdní soustředění DPS Tulipán na Lopeník     RS Kopánky, duben 

Zahradní slavnost ZUŠ         zahrada ZUŠ, květen 

Poznávací „Zájezd za uměním“ do Mor. Krumlova a Dolních Kounic  červen  

My jsme malí muzikanti – koncertík nejmenších dětí (z Přípravky I.)  sál ZUŠ, červen 

Absolventské koncerty žáků hudebního oboru     ZUŠ, červen 

Večer s dramaťákem – dvě scénická představení obou skupin žáků   ZUŠ, červen 

Tanec v srdci – vystoupení všech skupin oboru      ZUŠ, červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Jaro s keramikou ve výtvarném oboru.            Červnová vernisáž k výstavě prací žáků a absolventů VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zájezdu do Moravského Krumlova ke zhlédnutí výstavy Slovanská epopej Alfonze Muchy. 



 

 

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

 

Ve školním roce 2021/22 se opět soutěže a přehlídky konaly v běžném režimu – dle vyhlášení organizátorů. 

Národní soutěž ZUŠ vyhlašovaná MŠMT ČR se v tomto roce dotkla ZUŠ Bojkovice v oboru hudebním:  

hra na trubku  Antonín Berčík  okresní kolo – 1. místo krajské kolo – 2. místo 

v oboru tanečním: 

2 choreografie    okresní kolo – stříbrné pásmo 

1 choreografie    okresní kolo – bronzové pásmo 

 

V literárně dramatickém oboru uspěla žákyně Nikola Žallmanová v okresním kole s Čestným uznáním. 

V soutěžní přehlídce v přednesu prózy a poezie (pořádal Nipos Artama) získali:  

Vojtěch Waclawik a Alžběta Kavková  okresní kolo – Diplomy s postupem do krajského kola 

František Mikeš    okresní kolo – Čestné uznání 

 

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

zaměřením:  

Střední odborná škola Luhačovice    1 žákyně obor keramika 

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice 1 žákyně obor  předškolní pedagogika 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žáci starší skupiny literárně dramatického oboru v „punkovém úletu“ ... představení HRAČKY. 



 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků – počet nově přijatých žáků do 30. 9. 2021  
 

celkem  

(z toho dívek) 

hudební  literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

91 42 3 8 36 

66 28 1 8 27 
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 2021/2022 v jednotlivých oborech: 
 

 celkem hudební literárně 
dramatický 

taneční výtvarný 

I. stupeň 21 14 1 2 4 

II. stupeň 1 1 0 0 0 

celkem 22 15 1 2 4 
  
 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2021/22: 

 
 

Z dubnových dopoledních koncertů pro ZŠ a MŠ  – vystoupení Dětského pěveckého sboru Tulipán 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

268 27 0 0 



 

 

 

Údaje o pracovnících školy.  
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/22: 
 

 k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 19 11,8888 

Externí pracovníci 3 0,5002 

 

 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/22 -  k datu 30. 6. 2022: 

    

Ped. 
pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní 
zařazení, funkce 

Odborná kvalifikace  
podle zákona č. 563/2004 Sb. 

Roků ped. praxe 

1 učitelka mat. konzervatoře + pedagogické minimum 3 

2 učitel  abs. konzervatoře, kytara 18 

3 učitelka PdgF – HV a sbormistrovství 10 

4 učitel abs. konzervatoře, varhany 14 

5 učitelka abs. konzervatoře, BcA JAMU, violoncello 14 

6 učitelka abs. konzervatoře a IUS v Ostravě, klavír 17 

7 učitelka abs.konzervatoře, housle 3 

8 učitelka  mat. konzervatoře+pdg.minimum.; housle 17 

9 učitel abs. konzervatoře a BcA., JAMU, klavír 17 

10 učitelka PdgF – VO a český jazyk 12 

11 učitelka abs. konzervatoře a JAMU, taneční obor 21 

12 učitel SOŠ (uznána kvalifikace), bicí nástroje 21 

13 učitel VUT Brno (uznána kvalifikace), EKN a kapely 1 

14 učitelka abs. konzervatoře, MgA. JAMU, dechové dřevěné  18 

15 učitelka  abs. konzervatoře, klavír 29 

16 učitelka mat. konzervatoře, BcA FF MU, zpěv 3 

17 učitel SŠ a PDF + uznána kvalifikace), HN, kytary, kapely 1 

18 učitelka PdgF – ČJ, VV, výtvarný obor 24 

19 učitel abs. konzervatoře, dechové dřevěné 13 

20 učitel Mgr. FF MU divadelní věda, literárně dramatický obor 26 

21 učitelka PdgF – HV, klavír 27 

22 učitel abs. konzervatoře, dechové žesťové 6 

 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/22 činil 41 let. 
Odbornou kvalifikovanost má podle zákona 563/2004 Sb. splněno 22 pracovníků.  
 
 
 
ODBORNÁ KVALIFIKACE A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE  2021/22 (K  30. 6. 2022): 
 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

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

 
 
 



 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/22 (v hlavní činnosti) 
 

  k datu 30. 6. 2022 

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 2 1,7250 

Externí pracovníci 4 0,5175 

Přepočtený úvazek externích pracovníků je včetně úvazku činností GDPR. 
 
 
 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 
 

Ostatní pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Stupeň vzdělání, obor 

1 účetní - hospodářka SEŠ obchodu a služeb 

2 školnice – domovnice  SOU 

3 vrátná SŠ 

4 vrátná VŠ PdgF 

5 Administrace GDPR VŠ PdgF 

6 topič SOU 

 

 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: 
 
Pracovníci školy se zúčastnili v průběhu školního roku 2021/22 těchto akreditovaných školení: 
 

oblast práce počet 
pracovníků 

agentura název školení 

MANAGEMENT 1 Asociace ZUŠ ČR Odborný seminář pro ředitele ZUŠ 

 1 Jitka Blechová ag. Vzdělávání managementu škol 

PEDAGOGOVÉ 5 Vít Rokyta Seminář – Hudební jazyk  

PEDAGOGOVÉ A 
PROVOZNÍ 

27 Jan Janíček BOZP a PO školení zaměstnanců 

 
 
Celkové náklady na školení a semináře činily v daném školním roce 19 740 Kč. 

 
V dalším školním roce bude vedení školy usilovat o naplnění potřeb v oblasti osobnostně-sociálního rozvoje 
a v oblasti odborně-pedagogické – 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 2021/22 na ZUŠ Bojkovice nebyla provedena inspekce ČŠI ČR.  
Údaje o poskytování povinně zveřejňovaných informací podle zákona  č. 106/1999 Sb. 
 
Ve školním roce 2021/22 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 2021 – celkový výsledek.  
 
Hlavní činnost: 
 

Výsledkem hospodaření Základní umělecké školy Bojkovice za rok 2021 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 2020:       Kč 11 487 535,98   
z toho:  
platy, OPPP,  OON, ONIV přímé            UZ  33353             Kč  9 629 503,00 
náklady z projektu Šablony II                  UZ  33063            Kč       42 408,96 
ONIV provozní                                          UZ      999              Kč     865 000,00 
provozní náklady kryté z příjmů z vlastní činnosti                           UZ      666              Kč     766 457,29 
ONIV přímé kryté z příjmů z vlastní činnosti                                     UZ      333              Kč      115 547,46 
náklady na časové rozlišení investičních transferů                            UZ      403              Kč      17 628,36 

UZ      413          Kč      50 990,91 
  

         

Výnosy hlavní činnosti: 
Celkové skutečné výnosy hlavní činnosti roku 2019:         Kč 11 487 535,98   
z toho: 
příspěvek na přímé výdaje ve školství         UZ  33353        Kč  9 629 503,00 
čerpaný příspěvek projektu Šablony II        UZ  33063        Kč      42 408,96 
provozní příspěvek zřizovatele                      UZ     999        Kč     865 000,00 
příjmy z vlastní činnosti, tj. příspěvky žáků na úhradu nákladů v ZUŠ 
                                                                                  UZ      663        Kč     866 880,00 
příjmy z vlastní činnosti (např. úroky)           UZ      666        Kč         7 024,75 
výnosy z časového rozlišení investičních transferů                            UZ      403        Kč       17 628,36 
čerpání rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření  
- účet 413                                                            UZ      413        Kč       50 990,91 
čerpání rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů  
- účet 414                                                            UZ      414        Kč         8 100,00    
 

 
 
 
Doplňková činnost 
Základní umělecká škola Bojkovice prováděla doplňkovou činnost v roce 2021 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 roku 2021 probíhal nájem nebytových prostor a související služby dle 
možností epidemiologické situace, prakticky spíše od září 2021. To také ovlivňuje výsledek hospodaření 
v této oblasti:  
         
Náklady z doplňkové činnosti v roce 2021 byly ve výši Kč 29 899,00 a výnosy z doplňkové činnosti v hodnotě 
Kč 30 005,00. Celkový výsledek hospodaření doplňkové činnosti v roce 2021 je Kč 106,00 a 
rentabilita nákladů doplňkové činnosti v roce 2021 je z výše uvedených důvodů 0,35 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Závěr výroční zprávy. 
 
Základní umělecká škola Bojkovice ve školním roce 2021/22 naplňovala svou vizi stanovenou ve Školním 
vzdělávacím programu ZUŠ Bojkovice, a to z vlastních zdrojů i s podporou dotací a sponzorů. Hlavním 
úspěchem v ekonomicko-materiální oblasti byla úspěšná spolupráce s Karel Komárek Family Foundation, 
díky níž získala škola vedle pianina pro klavírní učebnu také nový koncertní nástroj – křídlo pro sál ZUŠ.   
 
ZUŠ Bojkovice dále využila tohoto školního roku k obnovení aktivity a iniciativnosti žáků v prezenční výuce. 
Učitelé se zapojovali do vzdělávacích projektů, které jim mají pomoct hledat stále co nejefektivnější cestu 
k formování mladé bytosti, která ovládne základy řemesla pro vlastní praktický život, ale zároveň bude 
trvale „zasažena“  hodnotami i neuměleckými, leč pro život stále cennějšími... Vedle prezentace práce žáků 
ve škole – při školních akcích pro rodiče a místní veřejnost - se podařilo také zapojit se do soutěží a 
přehlídek tak, aby žáci byli motivováni a inspirováni k další práci na sobě a svém vztahu k umění. 
Významnějším momentem byla i spolupráce na Koncertě pro Ukrajinu, pořádaném městem Bojkovice, kde 
žáci a učitelé ZUŠ přispěli třemi hudebními vstupy.  
Celkově činnost školy v tomto školním roce znovu posílila jeden z hlavních záměrů – vést žáky především 
k osobnímu k prožitku a pevnému osvojení dovedností, hledání cest k vlastnímu růstu i spolupráci s 
ostatními, tvořivosti a k dalším souvisejícím hodnotám, které budou moct uplatnit po studiu jak 
v profesním, tak osobním životě.  
 
Ve výchovné oblasti významně škola spolupracuje se spolkem SRPŠ při ZUŠ Bojkovice z.s., kdy společně 
rozvíjí znovu zájezdovou činnost s naučnými a vzdělávacími cíli. V závěru školního roku byl uspořádán 
„Zájezd za uměním“ do Moravského Krumlova (Slovanská epopej A. Muchy) a Dolních Kounic (pozůstatky 
kláštera Rosa Coeli). V budoucnu tato spolupráce má získat frekvenci alespoň 3 akce v roce.  
 
V oblasti provozu se velmi osvědčila vrátnice s recepcí ve vestibulu školy. Vestibul školy využívají žáky 
doprovázející rodiče, vedle toho je vestibul smysluplně využíván také jako výstavní prostor, v němž se 
mohou žáci i rodiče denně seznamovat s vystavenými výrobky nejen ZUŠ Bojkovice.  
 
Vedle pestré výuky a dalších souvisejících vzdělávacích projektů prosazuje vedení školy usilovat  
o zkvalitňování prostředí a podmínky k práci, o propagaci činnosti školy, a to  to ať už ve formě prezenční – 
při koncertech a představeních. V tomto kontextu vedení školy i nadále rozvíjí spolupráci s rodiči, s městem 
Bojkovice a s ostatními partnery – školami, spolky, organizacemi a institucemi v regionu Bojkovic a okolí.   
Cennou zkušeností v tomto roce bylo také neformální setkání s někdejšími absolventy ZUŠ, kteří 
s odstupem mohli připomínkovat průběh studia, jeho přínos do dětství i do života dospělého. Mohli jsme 
tak mít zpětnou vazbu k tomu, co se dá jak nasměrovat do budoucna, co si ze ZUŠ mohou děti, budoucí 
dospěláci, odnést do života, profese, rodiny, mezi své přátele apod.  
 
 
 
 

Datum zpracování zprávy:    29. srpna 2022 
 
 

Datum projednání s pracovníky školy:  29. srpna 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Regináčová, ředitelka školy 


