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Základní údaje o škole 

 

 

 

  Název školy: Základní umělecká škola 

Hulín 

 

Sídlo:  náměstí Míru 123, 768 24 

Hulín 

 

Další místa 

poskytovaného vzdělání: 

Kostelec u Holešova  

191, 768 43   

Pravčice  148, 76844 

Třebízského 194, 768 24 

Hulín 

 

  Forma hospodaření: Příspěvková organizace  

  IČO: 63458641  

  IZO: 110004850  

  Zřizovatel:  Zlínský kraj  

  Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 3792, Zlín  

   

Ředitelka školy: 

Data jmenování do funkce: 

 Emilie Šimordová 

jmenování do funkce ředitelky 

potvrzení ve funkci na základě 

 1. 9. 1985 

konkursního řízení 

  

 1. 6. 1990 

jmenování do funkce ředitelky 

potvrzení ve funkci na základě 

 1. 1. 1996 

konkursního řízení 

potvrzení ve funkci na základě  

 22. 4. 1996 

hodnocení práce ředitelky školy   6. 4. 2000 

potvrzení ve funkci  1. 7. 2012 

Zástupce statutárního orgánu:  Petr Voříšek 

Kontakt na zařízení:   tel. fax: 573 350 605  

e-mail: 

reditelka@zushulin.cz 

www.zushulin.cz 

Pracovník pro informace:   Emilie Šimordová, ředitelka 

Datum zřízení školy:  31. 8. 1978 

Datum zařazení do sítě:  24. 5. 1996 

Změna v údajích rejstříku škol:      8. 2. 2006 

      1. 9. 2010 

  1. 9. 2012 

     

 

 

 

 

Celková kapacita školy podle nového rozhodnutí: 400 žáků 

Rada školy není zřízena. 

 

 

 

 



Základní údaje za školní rok 2017/2018 

Žáků celkem: 400 

z toho hudební obor 290 

           výtvarný obor   40 

           literárně dramatický obor   70 

z toho dospělých žáků     0 

dospělých absolventů     0 

 Školné v jednotlivých oborech /Kč /pololetně/ 

Hudební 600 - 1475 

Literárně dramatický 800 - 950 

Výtvarný 1300 - 1350 

 

Přehled oborů vzdělání 

Obory vyučované ve školním roce 2017/2018 

Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický 

Obor: Hudební    Literárně 

dramatický 

Výtvarný 

Počet žáků 290 70 40 

Počet tříd 12,58 1,5 0,5 

Počet hodin 302 36 12 

Počet žáků s rozšířeným vyučováním 0 0 0 

             

Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru 

Hra na housle, violoncello, kytaru, klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, bicí, 
příčnou flétnu, klarinet, trubku, křídlovku, tenor, baryton, tubu, pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, 
sborový zpěv, přípravná hudební výchova. 

Soubory:  Dechový soubor Morava 

Dětský pěvecký sbor Zvonky 

Přípravný pěvecký sbor Zvonečky 

Soubor komorní a taneční hudby  

Soubor zobcových fléten v Hulíně a  v Kostelci u Holešova 

Soubor kytar 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 

2017/2018 k datu 30. 6. 2018 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 21 14,62 

Externí pracovníci   5  0,52 

 

 

 



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

 

 

poř. číslo pracovní zařazení, 

funkce 

úvazek kvalifikace 
stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

počet 

roků ped. 

praxe 

1 ředitelka 1 vyšší odborné, 

konzervatoř, hoboj 
44 

2 zástupce ředitele 1 střední odborné, 

vojenská hudební škola, 

pozoun 

37 

3 učitelka 1 vyšší odborné, 

konzervatoř, příčná 

flétna 

38 

4 učitel 0,70 vyšší odborné, 

konzervatoř, akordeon 

vysokoškolské 

8 

5 učitelka 

            
0,66 vyšší odborné, 

konzervatoř, zpěv 
1 

6               učitel  0,26 vyšší odborné, 

konzervatoř, kytara 
8 

7 

učitelka  

0,78 

vyšší odborné, 

konzervatoř, klavír 

vysokoškolské PF 

Olomouc klavír, HV 23 

8 

učitelka  

0,26 

vyšší odborné, 

konzervatoř, klavír, 

vysokoškolské 

PF Ostravské university   

HV, sbormistrovství  22 

9 učitelka  1 vysokoškolské, PF 

Olomouc, HV, zpěv 
22 

10 učitelka  1 vyšší odborné, 

konzervatoř, housle 
42 

11 učitelka 1 SPgŠ, DAMU, LDO 28 

12 učitelka  1 vyšší odborné, 

konzervatoř, klavír  
11 

13 učitel  0,52 vysokoškolské, JAMU, 

kontrabas  
37 

14 učitelka  1 vyšší odborné, 

konzervatoř, akordeon  
36 

15 učitel 0,22 vyšší odborné, 

konzervatoř, klarinet 
20 

16 učitel 0,70 vyšší odborné, 

konzervatoř, pozoun 
19 

17 učitelka  0,57 vysokoškolské, VO pro 

ZUŠ 
 8 

18 učitel  0,35 vyšší odborné, 

konzervatoř, viola  
                 31 

19 učitelka zástup za RD 0,57 střední odborné 5 

20 učitelka 

zástup za RD 
0,17 vyšší odborné, 

konzervatoř 
3 

           21 učitel 0,22 střední odborné 1 



           22 učitel 0,13 vyšší  odborné, 

konzervatoř, 

vysokoškolské, housle 

17 

23 
učitel 

zástup za MD  
0,04 vysokoškolské 5 

24 učitel  0,30 vyšší odborné, 

konzervatoř, 

vysokoškolské JAMU, 

bicí 

17 

25 učitelka  

zástup za RD  0,09 vyšší odborné                   3 

26 učitelka 
0,56 

vyšší odborné, 

vysokoškolské, klavír 25 

 

 

 

 

   

Věková struktura pedagogických pracovníků   

do 29 let 6  

30 až 39 8  

40 až 49 6  

50 až 59 5  

59 a výše 3  

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 

21 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci 

  5 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /zástup za RD / 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018       k datu 30. 6. 2018 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 2 1,53 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018: 

 

ostatní pracovníci 

poř. číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek kvalifikace stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

1 účetní 0,53 úplné střední odborné, ekonomické 

2 uklízečka 0,75 střední odborné 

3 školnice 0,25 střední odborné 

 

 



Údaje o přijímacím řízení, zápisu a následném přijetí do školy: 

Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2017/ 2018: 

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný 

Počty žáků přihlášených 90 25 18 
Počty žáků přijatých                        62 13 11 

 

Absolventi školy ve školním roce 2017/ 2018 v jednotlivých oborech: 

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný 

Počty absolventů 10 0 3 

 

 

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy uměleckého směru  / přijímací řízení 2017 / 2018 /: 

 

konzervatoř 

 
jiná střední škola výtvarného 

směru 

vysoká škola uměleckého 

směru 

jiné pedagogická škola  

přihlášeno přijato přihlášeno přihlášeno přijato přihlášeno přihlášeno přijato 

3 3 2 2 0 0 2 2 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání: 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2017 / 2018: 

 

 Stupeň hodnocení  

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl  

                          343 17 0 

Ostatní žáci přípravného studia / 40 žáků / nejsou klasifikováni a dostávají potvrzení o návštěvě přípravného 

studia. 

 

 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků náklady 

Seminář pro vyučující VO - DVVP 1 650,- 

Seminář pro ředitele  - DVVP 1 600,- 

Seminář pro učitele hry na kytaru - DVVP  1 600,- 

Kolokvium pro ředitele 1 1500,- 

Seminář pro učitele zpěvu - DVVP 1 1200,- 

Seminář pro učitele VO - DVVP 1 2500,- 

Seminář pro učitele žesťových nástrojů 1 400,- 

Seminář pro IZUŠ  1 1499,19 

Seminář pro učitele EKN 1 600,- 

Seminář pro učitele EKN 1                                    700,- 

Seminář pro učitele HN 1 1.200,- 

   

   

   

   

   

Celkové výdaje na další vzdělávání  11.449,19,- 

 

 

 

Charakteristika naší školy : 

 

 

 

Základní umělecká škola Hulín je významným kulturním centrem v našem malém městě. V letošním školním 

roce škola oslavila 40. výročí svého osamostatnění a za celou tuto dlouhou dobu si právem získala pevné 

postavení ve společenském a uměleckém životě v celém kroměřížském regionu a Zlínském kraji. 

ZUŠ Hulín je od 1. 1. 1996 právním subjektem a je zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení. 

Zřizovatelem  školy je Zlínský kraj, vlastníkem budovy Město Hulín. 

Škola poskytuje vzdělání ve třech oborech: hudebním, výtvarném a literárně dramatickém. 

Studium probíhá na I. a II. stupni základního studia a také ve studiu přípravném. Cílová kapacita 400 žáků je 

naplněna do posledního místa a zájem dětí  převyšuje naše možnosti nových přijetí. 

Naše škola sídlí v nově zrekonstruované budově přímo na hulínském náměstí Míru. Tato strategická poloha je 

velkým plusem pro naše žáky, místní i dojíždějící. Je v dosahu  základní školy a autobusového spojení do 

nedalekých vesnic.  Dalším místem pro vzdělávání  je ZŠ Pravčice a ZŠ Kostelec u Holešova, kde nabízíme 

dětem výuku v hudebním oboru přímo v místě jejich školní docházky, bez potřeby dojíždět. Odloučené 

pracoviště  má také literárně dramatický obor, který má již několik let zázemí v Kulturním klubu Hulín. 



Veškeré dění na naší škole má velký a jasný cíl-  kvalitní výchovný a vzdělávací proces a spokojenost našich 

žáků. Jsme školou, kde se „tón, barva a slovo stává uměním“, tak, jak máme uvedeno v titulu našeho školního 

vzdělávacího programu. 

 

 Oblast technického zabezpečení provozu školy 

 

Naše školní budova prošla v posledních letech mnoha změnami. Byla opravena fasáda, vyměněna nová okna 

v předním a následně i zadním traktu budovy. V loňském roce jsme získali od vlastníka budovy/ Město Hulín/ 

nově uvolněné prostory po bývalé lékárně. Vznikly tak 3  nové učebny pro hudební obor a docílili jsme 

komfortu pro rozšíření výtvarného oboru.  V loňském školním roce jsme přivítali naše žáky v nově 

zrekonstruovaném „foyer“ školy. O prázdninách byl zmodernizován vstup do budovy a původní schodiště bylo 

pokryto novou podlahovou krytinou. Získali jsme tak reprezentativní  prostory, které osloví každého 

návštěvníka hned při vstupu do školy.  

Ve spolupráci s Městem Hulín byla škola zabezpečena čipovým a kamerovým systémem, který  zabezpečuje 

vyšší bezpečnost našich žáků a zaměstnanců. 

Škola má pěkné, světlé  a estetické prostory. Disponuje učebnami pro individuální výuku, učebnou hudební 

nauky, učebnou orchestrální hry, sálem a výtvarným ateliérem. 

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, kvalitními hudebními nástroji, pomůckami pro výuku a notebookem. 

Notový a výukový materiál je průběžně doplňován dle požadavků našich pedagogů. V rámci vypsaného grantu 

jsme získali nové softwary pro multimediální výuku v hudebním oboru. 

 

 Oblast pedagogické práce a personální politiky 

Pedagogický sbor naší školy je stabilizovaný a ve školním roce 2017/2018 jej tvořilo 26 učitelů . Setkávají se tu 

zkušení pedagogové s mladšími, na škole působí řada našich absolventů a ve škole panuje přátelské a přívětivé 

klima. 

V letech 2009-2013 jsme byli vybráni jako pilotní škola pro kurikulární reformu v základních uměleckých 

školách a od školního roku 2012/2013 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu, vytvořeného 

našimi pedagogy.  

Kvalita výchovně vzdělávacího procesu je dána především kvalitní prací učitele a využitím všech dostupných 

pomůcek a moderních metod. 

Nabízíme našim žákům individuální a kreativní přístup ve výuce, podporujeme harmonické mezilidské vztahy a 

vzájemnou důvěru mezi žákem a učitelem. 

 

 Oblast Public relations 

Oblasti prezentace naší ZUŠ věnujeme v posledních letech hodně pozornosti. Je pro nás důležité, abychom si 

udrželi výbornou image, kterou se nám podařilo v konkurenci  ostatních škol doposud získat. Škola musí o sobě 

neustále dávat vědět a je potřeba na oblasti vztahů s veřejností neustále promyšleně pracovat. Orientujeme se   

na své klienty a partnery- žáky, rodiče, zřizovatele a veřejnost. Řadu let  využíváme internetové prezentace 

formou školního webu. Ten právě prochází modernizací a brzy se stane produktivní vizitkou naší instituce. 

Oblíbený je také profil na sociální síti. Novou grafickou úpravou prošlo  logo školy, které je značkou naší 

organizace. 

Největší prezentací jsou bezesporu veřejné projekce- koncerty, divadelní představení, projekty, výstavy, 

festivaly, ukázkové hodiny, besídky, workshopy, reprezentační ples a soutěže. Zde předvedou své získané 

dovednosti naši žáci, své pedagogické umění naši učitelé. Prezentují se zde jak jednotlivci, tak naše školní 

soubory. 

Velmi důležitá je propagační činnost, kam spadají pozvánky, plakáty, bannery, propagační materiály, ročenka 

Liduška, každoroční nástěnný kalendář LDO a spousta dalších.  

Velmi si ceníme spolupráce s ostatními školami v kraji, v našem městě a všemi našimi partnery. Považuji za 

velmi důležité tyto vztahy nadále udržovat. 



Ze všech uvedených způsobů Public relations je patrné, že na naší škole úspěšně využíváme řadu strategií v této 

oblasti.  

Ve všech těchto aktivitách bych velmi ráda pokračovala, protože dobře fungují a jsou dobrou cestou k našim 

klientům. Je potřebné na prezentaci školy neustále pracovat, jasně formovat naše poselství, neustále účinně a 

systematicky komunikovat a profilovat školu na veřejnosti. 

Nejspolehlivějším ukazatelem pro nás jsou spokojené děti, které se u nás vzdělávají. Naším velkým úkolem je a 

vždy bude, nejen žáky získat, ale především si je umět udržet. Vytvořit školu atraktivní a zajímavou, aby se v ní 

žáci i jejich rodiče cítili „jako doma“. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

Základní umělecká škola Hulín sehrála ve školním roce 2017/2018 tak jako v minulých letech významnou 

úlohu v kulturním vyžití města Hulína i celého našeho regionu. Žáci se veřejnosti představili v mnoha 

projektech, kulturních akcích a veřejných koncertech, výchovných koncertech pro MŠ, ZŠ, školní družinu, 

třídních koncertech a ukázkových hodinách a při dalších příležitostech. Velkou radost jsme měli z úspěchů 

našich žáků v domácích i mezinárodních soutěžích. 

Nadále jsme se zapojili do projektu ZUŠKA? ZUŠKA! a společně  s dalšími ZUŠ zřizovanými Zlínským 

krajem jsme se prezentovali na mnoha akcích. V rámci tohoto projektu připravil výtvarný obor výtvarné dílny 

pro návštěvníky zlínského  filmového festivalu a žáci LDO se zúčastnili divadelního konkurzu Malí velcí herci. 

Pro divadelní představení“ Povídky z jedné a druhé kapsy„byl z naší školy vybrán jeden žák LDO. 

Žáci výtvarného oboru připravili pro veřejnost výstavu “Krása nesmírná„ v galerii Informačního centra a 

představili tak návštěvníkům výsledky své celoroční práce.  

Žáci a učitelé naší školy účinkovali během uplynulého školního roku na téměř stovce  akcích.  

Významnou událostí bylo uspořádání benefičního koncertu v kostele sv. Václava v Hulíně, jehož výtěžek byl 

věnován na opravu střechy této významné hulínské památky. 

K divácky nejúspěšnějším projektům patří bezesporu vánoční pořady a koncerty. Komponovaný pořad Jak se 

pečou vánoce již 20 let těší malé a velké posluchače. Nechyběl ani letos a na pódiu se vystřídalo téměř 150 

účinkujících hudebního a literárně dramatického oboru.  

Po návratu Mgr. Dany Zapletalové z rodičovské dovolené byl po malé odmlce opět obnoven Přípravný pěvecký 

sbor Zvonečky, ve kterém získávají začínající zpěváci základy sborového zpěvu. 

Velký důraz klademe na souborovou hru, o kterou je velký zájem. Na škole působí kvalitní soubory a 

seskupení, ve kterých si žáci plní povinnou komorní a souborovou hru. 

Kromě již zmiňovaných aktivit bylo v rámci přípravy na veřejná vystoupení realizováno pro žáky DO Morava 

víkendové soustředění na rekreačním středisku v Roštíně a pro DPS Zvonky víkendové soustředění . 

Ve spolupráci se SRPDŠ při Dechovém orchestru Morava byl v areálu letního kina Hulín uspořádán již 32. 

ročník Festivalu mládežnických dechových orchestrů – Festival Václava Smoly.  

Ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ jsme opět připravili Reprezentační ples naší školy, který má své stálé 

příznivce a je důstojnou a vyhledávanou událostí v našem městě. 

 Školní rok 2017/2018 byl pro naši školu výjimečný. Oslavili jsme krásné 40. jubileum od založení naší ZUŠ a 

na slavnostním galakoncertu jsme se rozloučili s naší paní ředitelkou Emilií Šimordovou, která školu vedla 

dlouhých 33 let. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 
 



 



 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

Naše ZUŠ  již 14 let aktivně spolupracuje s partnerskými školami, kterými jsou : Základná umelecká škola 

v Zlatých Moravciach  / Slovensko/ a Pánstwowa Schola Muzyczna I.st.im Marcina Kamińskiego w Sierpcu 

/Polsko/. V letošním školním roce došlo na naše společné setkání hned dvakrát. V listopadu jsme se zúčastnili 

slavnostního koncertu a společné návštěvy v Polsku a ve dnech 31. 5. - 2. 6.  jsme hostili naše zahraniční 

partnery u nás v Hulíně. Vzájemné spolupráce si velmi ceníme, mezi pedagogy vznikla za tuto dlouhou dobu 

úzká přátelství a každé setkání je vždy velkým přínosem pro naši práci. 

Dechový orchestr Morava pokračoval jako v předešlých letech  ve spolupráci s Dechovým orchestrem Rudolfa 

Hečka z Dolnej Súče. 

V rámci mezinárodního partnerství se představili obě hudební tělesa na Festivalu Rudolfa Hečka v Dolnej Súči 

a na Festivalu Václava Smoly v Hulíně. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky soutěží ve školním roce 2017/2018 
 

Okresní kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené  

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

pro školní rok 2017/2018  
 

umístění našich žáků v soutěži 
 

v sólovém a komorním zpěvu 
 

Kroměříž 15. - 16. 2. 2018 

 

sólový/komorní zpěv kategorie umístění 

sólový zpěv 0. 1. místo s postupem 

sólový zpěv 0. 1. místo s postupem 

sólový zpěv 0. 1. místo 

sólový zpěv 0. 1. místo 

sólový zpěv I. 1. místo s postupem 

sólový zpěv I. 1. místo s postupem 

sólový zpěv I. 1. místo s postupem 

sólový zpěv II. 1. místo 

sólový zpěv III. 1. místo s postupem 

sólový zpěv IV. 1. místo s postupem 

sólový zpěv IV. 1. místo s postupem 

sólový zpěv V. 1. místo s postupem 

sólový zpěv V. 2. místo 

sólový zpěv VI. 1. místo s postupem 

sólový zpěv VI. 2. místo 

sólový zpěv VII. 1. místo s postupem 

sólový zpěv VIII. 1. místo s postupem 

sólový zpěv X. 1. místo s postupem 

DUETO 
komorní zpěv 

 
I. 

 
1. místo s postupem 

DUETO 
komorní zpěv 

 
III. 

 
1. místo s postupem 

TERCETO 
komorní zpěv 

 
III. 

 
1. místo s postupem 



ve hře na dechové nástroje (dřevěné) – Kroměříž 6. - 7. 3. 2018 
 

nástroj kategorie umístění 

zobcová flétna 0. 1. místo s postupem 

zobcová flétna I. 1. místo s postupem 

zobcová flétna I. 2. místo 

zobcová flétna I. 2. místo 

příčná flétna II. 1. místo s postupem 

zobcová flétna II. 3. místo 

příčná flétna III. 2. místo 

klarinet III. 2. místo 

zobcová flétna III. 3. místo 

zobcová flétna IV. 3. místo 

zobcová flétna IV. 3. místo 

zobcová flétna V. 2. místo 

zobcová flétna V. 3. místo 

zobcová flétna VI. 2. místo 

příčná flétna VII. 2. místo 

 

ve hře na dechové nástroje (žesťové) – Hulín 13. 3. 2018 
 

nástroj kategorie umístění 

trubka II. 1. místo s postupem 

tenor III. 3. místo 

tenor III. 1. místo s postupem 

trubka IV. 2. místo 

trubka IV. 1. místo s postupem 

 tenor IV. 1. místo s postupem 

trubka VI. 3. místo 

trubka VII. 2. místo 

trubka VII. 2. místo 

 tenor VII. 2. místo 

tuba VIII. 1. místo s postupem 



trubka IX. 2. místo 

tenor IX. 1. místo s postupem 

tuba XI. 1. místo 

 

ve hře na bicí nástroje - Kroměříž 20. 3. 2018 
 

Hra na bicí nástroje kategorie umístění 

hra na bicí nástroje III. 1. místo s postupem 

 

Krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené  

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

pro školní rok 2017/2018  
 

umístění našich žáků v soutěži 

 

v sólovém a komorním zpěvu 
 

Karolinka 23. 3. 2018 

 

sólový/komorní zpěv kategorie umístění 

sólový zpěv 0. 2. místo 

sólový zpěv 0. 3. místo 

sólový zpěv I. 2. místo 

sólový zpěv I. 1. místo 

sólový zpěv I. 2. místo 

sólový zpěv III. 2. místo 

sólový zpěv IV. 2. místo 

sólový zpěv IV. 2. místo 

sólový zpěv V. 2. místo 

sólový zpěv VI. 1. místo s postupem 

sólový zpěv VII. 1. místo s postupem 

sólový zpěv VIII. 1. místo s postupem 

sólový zpěv X. 1. místo s postupem 

DUETO 
komorní zpěv 

 
I. 

 
1. místo 

DUETO 
komorní zpěv 

 
I. 

 
2. místo 



DUETO 
komorní zpěv 

 
III. 

 
1. místo 

TERCETO 
komorní zpěv 

 
III. 

 
1. místo s postupem 

 

Jedna žákyně získala 3. místo v absolutním pořadí v sólovém zpěvu. 

Jedna žákyně získala 1. místo v absolutním pořadí v sólovém zpěvu. 

Terceto získalo 1. místo  

v absolutním pořadí v komorním zpěvu. 

 

Zvláštní cena pro pedagoga - za vynikající korepetice. 

 

ve hře na dechové nástroje (dřevěné) – Kroměříž 26. - 27. 3. 2018 

 

nástroj kategorie umístění 

zobcová flétna I. 2. místo 

příčná flétna II. 1. místo 

 

ve hře na dechové nástroje (žesťové) – Zlín - Malenovice 28. 3. 2018 

 

nástroj kategorie umístění 

trubka II. 2. místo 



tenor III. 2. místo 

trubka IV. 2. místo 

 tenor IV. 2. místo 

tuba VIII. 1. místo s postupem 

tenor IX. 2. místo 

 

ve hře na bicí nástroje - Zlín 10. 4. 2018 
 

Hra na bicí nástroje kategorie umístění 

hra na bicí nástroje III. 2. místo 

 

Ústřední kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky vyhlášené  

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro školní rok 2017/2018  

 

v sólovém a komorním zpěvu - Turnov 26. - 28. 4. 2018 

 

sólový/komorní zpěv kategorie umístění 

sólový zpěv VI. 1. místo  

sólový zpěv VII. 1. místo  

sólový zpěv VIII. 3. místo 

sólový zpěv X. 2. místo 

Terceto 
komorní zpěv 

 
III. 

 
1. místo 

 

Jedna žákyně získala cenu za příkladnou interpretaci české skladby. 

Korepetitorka obdržela cenu za výbornou klavírní spolupráci. 

 

 

 

 

ve hře na dechové nástroje – Praha 4. 5. 2018 

 

nástroj kategorie umístění 

tuba VIII. 1. místo 

 



 

 

 

Účast našich žáků na jiných významných národních a mezinárodních soutěžích 

 

 

Soutěžní přehlídka základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na keyboard, Považská Bystrica 27. 4. 2018 

IV. kat.,  zlaté pásmo 

 

K2 Keyboard Kroměříž Competition, Kroměříž 18. 5. 2018 

 IV. kat., vítěz kategorie 

 

 

 



 

Spolupráce s institucemi, jinými školami, hudebními tělesy 

Základní umělecká škola Hulín spolupracuje s řadou subjektů a institucí. Tato spolupráce přináší pozitiva do 

výchovně vzdělávací činnosti školy. 

 

 

 

Celoročně spolupracujeme s těmito subjekty: 

 Zlínský kraj – zřizovatel školy 

 Město Hulín – vlastník budovy 

 Základní umělecké školy  Zlínského kraje 

 SRPDŠ při ZUŠ 

 SRPD DS Morava při ZUŠ Hulín 

 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 

 ZŠ Nábřeží Hulín 

 ZŠ Kostelec u Holešova 

 ZŠ Pravčice 

 MŠ Hulín 

 Školní družina Hulín 

 SVČ Hulín 

 Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 

 Městské kulturní centrum Hulín 

 Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín 

 Hanácká dechová hudba Hulíňané 

 Knihovna Hulín 

 Informační centrum Hulín 

 

 

 

 

 



 

Kalendář akcí ve školním roce 2017/2018 

6.9.2017  Vystoupení LDO na vernisáži – Škola základ života – IC Hulín 

24.9.2017  Projekt Z pohádky do pohádky – zámek Holešov /LDO, DPS Zvonky/ 

28.9.2017  Hulínské hody – vystoupení DO Morava 

6. - 7.10.2017  Den otevřených dveří na DAMU Praha 

6. - 7.10.2017  Seminář pro vyučující VO – Šternberk  

11.10.2017  Žákovský koncert 

24.10.2017  Na kus řeči se souborem „Dramaťáček“- LDO 

30.10.2017  Křest divadelní improvizované kavárny – LDO 

31.10.2017  Vystoupení LDO pro ZŠ Hulín 

31.10.2017  Na kus řeči se souborem „Kamarádi“ - LDO 

9.11.2017  Benefiční koncert v kostele sv. Václava v Hulíně 

11.11.2017  Soustředění Dětského pěveckého sboru Zvonky - Hulín 

14.11.2017  Žákovský koncert 

23. - 25.11.2017  Slavnostní koncert a družební návštěva  v Sierpcu - Polsko 

8.11.2017  Třídní koncert Mgr. Evy Kamarádové  

30.11.2017  Třídní koncert Mgr. Kamily Polákové  

30.11- 1.12.2017  Pěvecká soutěž v Olomouci  

1.12.2017  Vystoupení na slavnostním rozsvícení stromu – Hulín, Pravčice, Roštění 

1.  - 3.12.2017  Soustředění Dechového orchestru Morava 

2.12.2017  Mikulášské vystoupení v pivovaru Záhlinice  

3.12.2017  Vystoupení DPS Zvonky ve Filharmonii B. Martinů Zlín 

5.12.2017  Vystoupení pro zdravotně postižené v MKC  Hulín 



6.12.2017  Vystoupení LDO-  Mikuláš 

7.12.2017  Komponovaný pořad Jak se pečou Vánoce 

10.12.2017  Adventní koncert Dechového orchestru Morava 

11.12.2017  Vánoční vystoupení LDO pro školní družinu  

12.12.2017  Třídní koncert Mgr. Evy Kamarádové  

12.12.2017  Vánoční vystoupení LDO pro rodiče 

12.12.2017  Vystoupení pro seniory - Kostelec 

16.12.2017  Vystoupení žáků LDO na svíčkových koncertech DH Hulíňané 

17.12.2017  Vystoupení žáků s folklorním souborem Hulíňáček – náměstí Hulín 

8.1.2018  Koncert posluchačů Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

14.1.2018  Soustředění žáků sólového zpěvu  

15.1.2018  Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu 

20.1.2018  Reprezentační ples ZUŠ Hulín 

23.1.2018  Třídní koncert Mgr. Dany Zapletalové 

23.1.2018  Vystoupení LDO pro školní družinu 

30.1.2018  Třídní koncert uč. Petra Voříška a Libora Žabenského 

1.2.2018  Zábavný večer LDO – „Drampárty“ 

5.2.2018  Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné – klarinety 

6.2.2018  Koncert pro tělesně postižené – Hulín 

6.2.2018  Třídní koncert řed. Emilie Šimordové a Mgr.Lenky Poláškové 

7.2.2018  Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné – příčná a zobc. flétna 

8.2.2018  Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje žesťové 

15.-16.2.2018  Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu – Kroměříž 

15.2.2018  Třídní koncert uč. Ivony Sedláčkové 

28.2.2018  Školní kolo soutěže ve hře na bicí nástroje 

6.3.2018  Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné 



7.3.2018  Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje dřevěné - zobcová flétna 

9.3.2018  Vystoupení žáků LDO  se souborem Hulíňáček  

13.3.2018  Okresní kolo soutěže ve hře na žesťové nástroje 

15.3.2018  Třídní koncert Mgr. Davida Jugy 

17. - 18.3.2018  LDO soustředění žáků ve Zlínském divadle  

20.3.2018  Okresní kolo soutěže ve hře na bicí nástroje  

22.3.2018  Žákovský koncert 

23.3.2018  Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu 

26. - 27.3.2018  Mezinárodní soutěž ve hře na EKN  v Považské Bystřici 

5.4.2018  Ocenění uč. Petra Voříška v Uherském Brodě 

5.4.2018  Vernisáž výstavy VO „Krása nesmírná“ - IC Hulín 

7.4.2018  Soustředění DPS Zvonky - Hulín 

16.4.2018  Třídní koncert uč. Hanky  Odstrčilíkové 

17.4.2018  Třídní koncert Mgr. Evy Kamarádové  

17. - 18.4.2018  Zkouška na představení Povídky z jedné a druhé kapsy v Městském divadle Zlín 

19.4.2018  Seminář pro učitele EKN - Hulín  

24.4.2018  Krajská přehlídka pěveckých sborů Zvonky a Zvonečky - zámek Chropyně 

27. - 29.4.2018  Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu - Turnov 

3.5.2018  Třídní koncert uč. Zdenky Bubeníčkové Šímové 

4.5.2018  Ústřední kolo soutěže dechových nástrojů žesťových - Praha 

9.5.2018  Vystoupení DO Morava v Domově pro seniory ve Vážanech 

10.5.2018  Žákovský koncert  

11.5.2018  Třídní koncert Mgr. Davida Jugy 

11.5.2018  Výchovný koncert pro MŠ 

11.5.2018  Vystoupení žáků HO na školní akademii v ZŠ Kostelec u Holešova 

13.5.2018  Koncert pěveckých sborů ke Dni Matek - Hulín 



13.5.2018  Vystoupení ke Dni matek  v Pravčicích 

17.5.2018  Absolventský koncert  

17.5.2018  Oskar – soutěž LDO  v řečových dovednostech – MKC Hulín 

18.5.2018  K2 Keyboard Kroměříž Competition- mezinárodní soutěž ve hře na EKN 

24.5.2018  Zápis do ZUŠ 

25. - 27.5.2018  Soustředění Dechového orchestru Morava v Roštíně 

26.5.2018  Soutěž DPS Zvonky  v Uničově 

31.5. - 2.6.2018  Společné setkání partnerských škol - Hulín 

31.5.2018  Promenádní koncert DO Morava –Hulín 

1.6.2018  Slavnostní koncert ke 40. výročí založení ZUŠ Hulín 

10.6.2018  Festival Václava Smoly -Hulín  

14.6.2018  Třídní koncert Mgr. Kamily Polákové 

28.6.2018  Vystoupení žáků HO na vyřazení žáků 9. tříd ZŠ Hulín 

      

      

       

      

          

          

    

     

   

     

 

       

    

   

 

     

 



  

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2017/2018 provedena. 

Provedené kontroly: 

Kontrola poskytnutí individuálních dotací z programového fondu Města Hulína  

v  rámci II. kola pro rok 2016 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Údaj o spolupráci s odborovou organizací: 

Odborová organizace na škole nepůsobí. 



 

Závěr výroční zprávy: 

 

 

Činnost Základní umělecké školy Hulín byla ve školním roce 2017/2018 bohatá a úspěšná. Hlavní prioritou ve 

všech oborech bylo zachování kvality poskytovaného vzdělávání, o čemž svědčí nejen výsledky žáků v 

soutěžích, počet přijatých žáků na umělecké školy, umělecké výstupy žáků na veřejných akcích v Hulíně, mimo 

region i v zahraničí, ale také zájem rodičů o výuku svých dětí v naší škole. Těší nás, že cílová kapacita 400 

žáků je naplněna do posledního místa.  

Snažili jsme se o spokojenost žáka, trvalý rozvoj jeho kompetencí a uměleckých dovedností. Velký důraz byl i v 

uplynulém školním roce kladen na spolupráci s rodiči.  

Škola i nadále rozvíjela spolupráci s domácími i zahraničními partnery.  



Financování některých mimořádných aktivit bylo zajištěno z mimorozpočtových zdrojů – grantem od Města 

Hulín a sponzoringem firmy BIOPAS Kroměříž. 

V rámci zlepšení materiálního vybavení pro výuku byly zakoupeny nové hudební nástroje a učební pomůcky. 

Nejspolehlivějším ukazatelem pro nás jsou spokojené děti, které se u nás vzdělávají. Naším velkým úkolem je a 

vždy bude, nejen žáky získat, ale především si je umět udržet. Vytvořit školu atraktivní a zajímavou, aby se v ní 

žáci i jejich rodiče cítili „jako doma“. 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2017/2018 vypracovala  

Mgr. Kamila Poláková -  ředitelka školy. 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání v posledním znění. 

Datum zpracování zprávy: 25. 10. 2018 

Datum projednání na pedagogické radě:     8. 11. 2018 

 

 

Podpis ředitele:   

 

 

Razítko školy:  

 

  


