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e - mail: reditelka@zushulin.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti školy

za školní rok 2011 - 2012



Základní údaje o škole:

Název školy: Základní umělecká škola Hulín
Sídlo: náměstí Míru 123, 768 24 Hulín
Další místa poskytovaného vzdělání:768 43  Kostelec u Holešova  191, 

76844  Pravčice  148
Třebízského 194, 768 24 Hulín

Forma hospodaření: Příspěvková organizace
IČO: 63458641
IZO: 110004850
Zřizovatel: Zlínský kraj
Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 3792 

           761 90 Zlín
Ředitelka školy: Emílie Šimordová
Data jmenování do funkce:
/ jmenování do funkce ředitelky 1. 9. 1985
  potvrzení ve funkci na základě
  konkursního řízení 1. 6. 1990
 
 jmenování do funkce ředitelky 1. 1. 1996
 potvrzení ve funkci na základě
 konkursního řízení 22. 4. 1996
 potvrzení ve funkci na základě 
 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.org

Pracovník pro informace: Emilie Šimordová, ředitelka školy
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 2011/2012

Žáků celkem: 396
z toho hudební obor 271
           výtvarný obor  31
           literárně dramatický obor  94
z toho dospělých žáků    0
dospělých absolventů    0

Školné v jednotlivých oborech / Kč /
Hudební      1000 - 1475,-
Literárně dramatický        800 - 950,-
Výtvarný        700 - 1350,-

Přehled oborů vzdělání:

Obory vyučované ve škole ve školním roce 2011/2012
Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický

Obor: Hudební   Literárně dramatický Výtvarný

Počet žáků 271 94 31
Počet tříd 10,4 1,8 0,5
Počet hodin 240 42 11
Počet žáků s rozšířeným vyučováním 0 0 0

            

Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru:

Hra na housle, kytara, klavír, elektrické  klávesy, akordeon, zobcová flétna,
příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, křídlovka, tenor, baryton, tuba, pěvecká hlasová 
výchova, sborový zpěv, přípravná hudební výchova.

Soubory: Dechový soubor „Morava“
Pěvecký sbor „Zvonky“
Přípravný pěvecký sbor Zvonečky
Soubor zobcových fléten  /v Hulíně/
Soubor zobcových fléten/ na odloučeném pracovišti v Kostelci / 
Smyčcový soubor



Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011- 2012
    k datu 30. 6. 2012

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 22 13,9
Externí pracovníci   2   0,3

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012:

ped.pracovníci
poř. číslo

pracovní zařazení,  
funkce

úvazek kvalifikace
stupeň vzdělání, obor, aprobace

roků 
ped. praxe

1. ředitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, hoboj 38
2. zástupce ředitele 1 střední odborné, vojenská hud. škola 31
3. Učitelka 0,95 vyšší odborné konzervatoř. příčná flétna 31
4. Učitel 0,56 vyšší odborné konzervatoř, akordeon

vysokoškolské
3

5.
             Učitelka    0,34

vyšší odborné konzervatoř, klavír 43

           6.               Učitel 0,26 Střední odborné 2

7. Učitelka 0,26
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Olomouc /klavír, HV/ 17

8. Učitelka 0,21
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Ostravské university 
/HV, sbormistrovství/

16

9. Učitelka 1 vysokoškolské PF Olomouc /HV, zpěv/ 16
10. Učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, housle 36
11. Učitelka 1 pedag. škola, AMU, LDO 22
12. Učitelka 0,91 vyšší odborné konzervatoř klavír 6
13. Učitel 0,52 vysokoškolské, JAMU kontrabas 31
14. Učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, akordeon 30
15. Učitel 0,47 vyšší odborné – konzervatoř ,klarinet 14
16. Učitel 0,65 vyšší odborné, konzervatoř,pozoun 8
17. Učitelka 0,52 vysokoškolské VO pro ZUŠ 1
18. Učitel 0,21 vyšší odborné, viola 25
19. Učitelka 1 vysokoškolské 3
20. Učitelka 0,17 vysokoškolské, JAMU, klavír 38

           21. Učitelka 0,1 střední odborné, vysokoškolské 1
           22. Učitelka 0,1 Střední odborné 1

23. Učitelka 0,26 Vyšší odborné, vysokoškolské klavír 1
24. Učitelka 0,57 Vysokoškolské, housle 12



Věková struktura pedagogických pracovníků
do 29 let 5
30 až 39 9
40 až 49 2
59 a výše 8

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2011 – 2012

23 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
1  vyučující nesplňuje požadovanou kvalifikaci

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011 - 2012
      k datu 30. 6. 2012

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 2 1,53
Externí pracovníci 0 0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012:

ostatní pracovníci
poř. číslo

pracovní zařazení,  
funkce

úvazek kvalifikace
stupeň vzdělání, obor, aprobace

1. účetní 0,53 úplné střední odborné, ekonomické

2. uklizečka 0,75   základní, učňovský obor - SWINX 

3. školnice 0,25 základní

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

Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2011/2012:

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty žáků 
přihlášených

71 30 7

Počty žáků přijatých 60 25 7

 
Absolventi školy ve školním roce 2011/2012 v jednotlivých oborech:

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty absolventů 20 14 1



Žáci přijatí ke studiu do středních  a vysokých škol /přijímací řízení 2011/2012

konzervatoř jiná střední škola 
výtvarného směru

vysoká škola 
uměleckého  směru

jiné 
pedagogická škola 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato
2 2 0 0 0 0 3 3

Údaje o výsledcích vzdělávání:

Hodnocení žáků na konci školního roku 2011/2012:

Stupeň hodnocení
prospěl  s vyznamenáním prospěl neprospěl 

274 24 0

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:

Základní umělecká škola je zaměřena na mimoškolní vzdělávání žáků v uměleckých oborech 
hudebních, výtvarných a literárně dramatických.
Od  útlého  věku  vyučuje  děti  nejen  těmto  základům,  ale  i  vychovává  a  vede  ke  kulturnímu  a 
společenskému  životu,  ke  kulturním  hodnotám  a  mravním  zásadám.  Již  samotná  účast  na 
uměleckém vzdělávání představuje pro děti prevenci nežádoucích projevů v chování. Jedná se o 
prevenci  primární.  Žák,  který  má  přímou  a  aktivní  účast  na  uměleckém  projevu  je  vybaven 
takovými  hodnotami,  které  mu  v budoucnu  budou  vodítkem  ke  správnému  chování.  Mimo 
samotnou výuku škola organizuje řadu akcí pro žáky i veřejnost Města Hulína. Také proto se zde 
nevyskytují problémy výše uvedené a běžně se vyskytující na základních školách. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:

vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků náklady

Comenius Agency 1 1.056,-
ARTAMA Bechyně pro LDO 2   700,-
NIDV- Motivace k hudebním aktivitám 2 1.100,-
Konzervatoř Seminář pro učitele hry na kytaru 1 900,-
NIDV – Tvorba ŠVP 1 350,-
NIDV – Nové inspirace v HV 1     400,-
FAKTA – Změny v odměňování ve školách 1 1.190,-
NIDV – Výtvarné techniky 1 250,-
Krajské zařízení pro DVPP  Nový Jičín seminář pro učitele EKN 1 850,-
NIPOS ARTAMA – Dětská scéna pro LDO 2 800,-
NIDV – Motivace k hudebním aktivitám 2    1.200,-
NIPOS – seminář pro sbormistry 1    4.900,-
FAKTA seminář pro ředitele 1    1.190,-

Celkové výdaje na další vzdělávání 17 14.886,-

 



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Základní umělecká škola Hulín sehrála v uplynulém školním roce významnou úlohu v kulturním 
vyžití  Města  Hulína  i regionu.  Stále  se  zvyšující  kvalitní  prezentace  žáků  a  řada  veřejných 
vystoupení na koncertech a kulturních akcích  se odrazila i v zájmu rodičů o výuku svých dětí na 
naší škole.  Tradicí se staly vánoční koncerty, komponovaný pořad „Jak se pečou Vánoce“, pořady 
žáků LDO, výstava prací žáků VO a řada dalších. Ke zkvalitnění práce žáků a k jejich motivaci 
přispěly  i  ukázkové  hodiny  pro  rodiče,  třídní  besídky,  poznávací  zájezdy  a  soustředění  žáků. 
Nejvýraznějších  úspěchů  i  v mezinárodním  měřítku  dosáhli  žáci  pěveckého  oddělení  a  Dětský 
pěvecký sbor Zvonky. Výrazné úspěchy dosáhl i Dechový orchestr Morava, který se prezentoval 
nejen v Hulíně a okolí, ale také na  moravských  festivalech  a  v zahraničí.
Literárně dramatický obor připravil také výrazné, zajímavé aktivity.
Součástí hudebního života naší školy byla i vystoupení posluchačů kroměřížské konzervatoře, která 
žáky motivovala k profesionálním hudebním výkonům.
Velký důraz jsme kladli na spolupráci s rodiči žáků. Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel dětí 
při ZUŠ a Sdružení rodičů při Dechovém orchestru Morava.  Důležitým informačním zdrojem jsou 
webové stránky,  které  jsou pravidelně aktualizovány a které  přinášejí  informace o chodu školy 
nejen  rodičům,  ale  i  široké  veřejnosti.  O  všech  našich  aktivitách  uplynulého  školního  roku 
informujeme rodiče i veřejnost prostřednictvím občasníku Liduška.



Výsledky soutěží ve školním roce 2011/2012:

  5. ročník mezinárodní soutěže komorních ansáblů Stonavská Barborka

Žáci  pěveckého oddělení naší školy se zúčastnily  5. ročníku mezinárodní soutěže 
komorních ansáblů Stonavská Barborka, kde získali vynikající ocenění.

pěvecké  duo  v kategorii do 16 let získalo 1. místo a cenu za všestranně přesvědčivý výkon
pěvecké duo v kategorii do 19 let  získalo 1. místo

pěvecký kvartet  získal  1. místo a cenu za dramaturgii a přesvědčivý projev

Obě pěvecká dua i kvartet naší školy byly zařazeny na koncert vítězů, který  živě vysílal televizní 
kanál TV NOE.

                  



Mezinárodní soutěž pěveckých sborů Riva del Garda 2012 Itálie

DPS Zvonky ZUŠ Hulín se na počátku dubna zúčastnil mezinárodní soutěže pěveckých sborů Riva 
del Garda v Itálii, kde získal  nejvyšší ocenění ve zlatém pásmu. Navíc byla oceněna i sbormistryně 
pěveckého sboru Zvonky za výborné vedení sboru.



Celostátní soutěžní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce

Naše žákyně se zúčastnila celostátní  soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, která se konala 
v Poličce. V kategorii 9 – 10 let, ve které soutěžilo 23 soutěžících ve hře na klavír získala 1. cenu a 
mimořádné ocenění poroty za interpretaci skladby B. Martinů a stala se absolutním vítězem 
soutěže ze všech zúčastněných klavíristů do 18 let.



Mezinárodní soutěžní přehlídka mládežnických dechových orchestrů – Dolná Súča

Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín se dne 2. 6. 2012 zúčastnil  mezinárodní soutěžní přehlídky 
mládežnických dechových orchestrů v Dolnej Súči, kde získal ocenění ve zlatém pásmu a cenu 
zřizovatele – Trenčianského samosprávného kraja.

Krajské kolo soutěže  Mládí kraje 

Šest žákyň  literárně dramatického oboru naší školy se zúčastnilo krajského kola soutěže Mládí 
kraje, tentokrát na téma „ Slovo mluvené i psané „.
V konkurenci LDO ze sedmi ZUŠ Zlínského kraje byly na titul laureáta nominovány 3 žákyně naší 
školy. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. 
Všechny 3 žákyně si odnesly čestná uznání.



Soutěž Základních uměleckých škol vyhlášená MŠMT ČR 

Žáci pěveckého a dechového oddělení naší školy se zapojili ve velké míře do soutěží ZUŠ, 
vyhlášených MŠMT.
Dosáhli velmi pěkných výsledků v okresních a krajských kolech  a vynikající výsledky dosáhli žáci 
v ústředním kole soutěže ve hře na žesťové nástroje a žáci sólového a komorního zpěvu.
  

Umístění žáků v okresních kolech soutěže ZUŠ, Kroměříž

 hra na dřevěné dechové nástroje

nástroj kategorie umístění

příčná flétna I.
1. místo

s postupem do krajského kola
příčná flétna I. 2. místo

klarinet I. 3. místo
klarinet II. 2. místo
klarinet III. 2. místo

hoboj IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

příčná flétna IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

příčná flétna V.
1. místo

s postupem do krajského kola
klarinet VI. 2. místo

 hra na zobcovou flétnu

nástroj kategorie umístění

zobc. flétna I.
1. místo

s postupem do krajského kola

zobc. flétna I.
1. místo

s postupem do krajského kola

zobc. flétna IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

zobc. flétna IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

zobc. flétna IV.
1. místo

s postupem do krajského kola
zobc. flétna V. 2. místo
zobc. flétna V. 2. místo
zobc. flétna VI. 2. místo



 hra na žesťové dechové nástroje

nástroj kategorie umístění

trubka I.
1. místo

s postupem do krajského kola

tenor I.
1. místo

s postupem do krajského kola
tenor I. 2. místo
trubka II. 2. místo
trubka II. 3. místo
trubka III. 2. místo
trubka III. 3. místo

tenor IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

trubka IV.
1. místo

s postupem do krajského kola
trubka IV. 1. místo
trubka V. 2. místo

tuba IV.
1. místo

s postupem do krajského kola

trombon VII.
1. místo

s postupem do krajského kola

 sólový zpěv

kategorie umístění
I. 1. místo

s postupem do krajského kola
I. 1. místo

s postupem do krajského kola
II. 1. místo

s postupem do krajského kola
II. 1. místo

s postupem do krajského kola
III. 1. místo

s postupem do krajského kola

VI.
1. místo

s postupem do krajského kola
VI. 2. místo
VI. 2. místo
VI. 2. místo

IX.
1. místo

s postupem do krajského kola
IX. 2. místo

X.
1. místo

s postupem do krajského kola



komorní zpěv

kategorie umístění

Duo I. 2. místo

Duo I.
1. místo

s postupem do krajského kola

Duo II.
1. místo

s postupem do krajského kola

Duo III.
1. místo

s postupem do krajského kola

Kvartet III.
1. místo

s postupem do krajského kola

Umístění žáků v krajských kolech soutěže ZUŠ, Karolínka, Zlín

 sólový zpěv

kategorie umístění
I. 2. místo
I. 2. místo
II. 2. místo
II. 2. místo
III. 2. místo

VI.
1. místo

s postupem do ústředního kola

IX.
1. místo

s postupem do ústředního kola
absolutní vítěz

IX. 2. místo

komorní zpěv

kategorie umístění

Duo II.
1. místo

s postupem do ústředního kola

Duo III.
1. místo

s postupem do ústředního kola

Kvartet III.
1. místo

s postupem do ústředního kola
absolutní vítěz



hra na dechové nástroje dřevěné

nástroj kategorie umístění
příčná flétna I. 1. místo
příčná flétna IV. 3. místo

Hoboj IV. 1. místo
příčná flétna V. 1. místo

hra na zobcovou flétnu

nástroj kategorie umístění
zobcová flétna I. 2. místo
zobcová flétna II. 3. místo
zobcová flétna IV. čestné uznání
zobcová flétna IV. čestné uznání
zobcová flétna IV. čestné uznání

hra na dechové nástroje žesťové

nástroj kategorie umístění
trubka I. 2. místo

tenor I.
1. místo

s postupem do ústředního kola
absolutní vítěz

tenor IV. 1. místo
trubka IV. 3. místo

VII.
1. místo

s postupem do ústředního kola
VIII. 1. místo

Umístění žáků v ústředních kolech soutěže ZUŠ, Turnov, Kladno

sólový zpěv

kategorie umístění

VI. 3. místo

IX.
1. místo

2. ocenění za vynikající interpretaci 
lidové písně

X. 2. místo



komorní zpěv

kategorie umístění

Duo II.
1. místo

duo
III.

1. místo

Kvartet III.
1. místo

hra na dechové nástroje žesťové

nástroj kategorie Umístění

tenor I. 1. místo

tuba VII. 2. místo



Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy

Školní rok 2011 – 2012 byl plný zajímavých akcí, projektů a koncertů. Na zmíněných akcích se 
podílely  všechny 3  obory.  Žáci  a  učitelé  účinkovali   během  uplynulého  školního roku na  83 
akcích.
Žáci  Dechového  souboru  Morava  a  Pěveckého  sboru  Zvonky  se  v rámci  přípravy  na  veřejná 
vystoupení  zúčastnili  třídenního soustředění. 
Pěvecký sbor Zvonky i  nadále spolupracoval  se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín a 
s hanáckou  dechovou  hudbou  Hulíňané.  Ve  spolupráci  s Hulíňany  vystoupil  na  vánočních 
svíčkových koncertech, se Smíšeným pěveckým sborem Smetana účinkoval na vánočním koncertu 
v Hulíně,  společně  s přípravným pěveckým sborem Zvonečky a  žáky LDO se  prezentoval   na 
Jarním koncertě. 

V červnu reprezentoval Pěvecký sbor Zvonky Zlínský kraj  na přehlídce pěveckých sborů Světlo za 
Lidice. Kromě vlastního vystoupení společně zpívali s Anetou Langerovou.



Dechový orchestr Morava vystoupil v Hulíně v pořadu DO Morava hraje českou klasiku, účinkoval 
na  vánočním koncertu  v Hulíně,  na koncertu v Kališti,  na mezinárodní  soutěži  v Dolnej  Súči  a 
festivalu ve Zdounkách a  Hulíně.

Pro hulínskou  veřejnost  uspořádala naše škola ve spolupráci se SRPDŠ při dechovém souboru 
Morava již 26. ročník festivalu mládežnických dechových souborů Václava Smoly. 

  



Výtvarný obor připravil pro děti z MŠ a žáky ZŠ výtvarné dílny, v projektu „Malování v přírodě“ 
žáci VO malovali v Květné zahradě. Práce žáků výtvarného oboru byly prezentovány na výstavě 
betlémů a  na výstavě „ Z minulosti do budoucnosti „ v hulínské knihovně. 

Učitelé s žáky literárně dramatického oboru připravili řadu zajímavých akcí. Byla připravena soutěž 
žáků LDO – Řečové dovednosti, Mistr improvizace, Mistr moderace, předvánoční setkání žáků – 
Vánoční  snění,  komponovaný  pořad  Mikulášská  nadílka,  ve  spolupráci  se  všemi  obory  byl 
připraven  pro  děti  MŠ,  žáky  ZŠ  a  veřejnost  komponovaný  pořad  Jak  se  pečou  vánoce,  žáci 
vystoupili  na  Hulínském pohádkovém jaru,  na  Jarním koncertě,  v pořadu  Kytice  se  představili 
absolventi LDO a ve spolupráci s Kulturním klubem Hulín byl  uspořádán  již 7.  ročník   soutěže 
Oskar.  



Ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ jsme  uspořádali již  V. reprezentační ples ZUŠ. 

Kalendář akcí ve školním roce 2011- 2012

27.09.11 Setkání partnerských škol 
koncert žáků ZUŠ Hulín, Zlaté Moravce a Sierpc Kulturní klub Hulín 
28.09.11 Hulínské hody 2011 
vystoupení žáků HO a přátel ze Slovenska a Polska Letní kino Hulín 
01.10.11 Vítání občánků 
vystoupení žáků HO Obecní úřad Kostelec u Holešova
11.10.11 Setkání seniorů 
vystoupení žáků HO Obecní úřad Kostelec u Holešova
18.10.11 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
28.10.11 Setkání občanů na Brdu 
vystoupení žáků třídy P. Voříška rozhledna Brdo Kostelany 
07.11.11 Řečové dovednosti 
soutěž žáků LDO Kulturní klub Hulín
15.11.11 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
25.11.11 Zahájení adventního času 
vystoupení žáků ZUŠ náměstí Hulín 
28.11.11 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.uč. Mgr. Dany Zapletalové sál ZUŠ Hulín 



30.11. - 02.12.11 Stonavská Barborka 
účast žáků pěv. oddělení na soutěži Kulturní klub Stonava
02.12.11 Vánoční snění 
předvánoční setkání žáků LDO Kulturní klub Hulín 
03.12.11 Soustředění DO Morava 
víkendové soustředění žáků DO Morava Sokolovna Roštín 
05.12.11 Mikulášská nadílka 
komponovaný pořad žáků LDO hudebna KK Hulín 
06.12.11 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Mgr. Kamily Polákové a MgA. Vandy Jandové sál ZUŠ Hulín
07.12.11 Advent v Količíně 
vystoupení žáků HO sál Količín 
11.12.11 Adventní koncert koncert DS Morava Kulturní klub Hulín 
14.12.11 Jak se pečou Vánoce 
komponovaný pořad žáků ZUŠ Kulturní klub Hulín 
15.12.11 Vernisáž výstavy 
výstava betlémů pozemek ZŠ Hulín 
16.12.11 Adventní koncert 
vystoupení žesťového tria Sokolovna Kostelany 
16. - 17.12.11 Svíčkové koncerty 
vystoupení DPS Zvonky společně s Hulíňany Kulturní klub Hulín 
20.12.11 Vánoční koncert 
vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín
20.12.11 Advent v Kostelci 
vystoupení žáků HO Dům seniorů Kostelec u Holešova 
21.12.11 Koncert pro ŠD 
vystoupení žáků HO pro školní družiny sál ZUŠ Hulín
22.12.11 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO ZŠ Kostelec u Holešova
25.12.12 Vánoční koncert 
vystoupení DPS Zvonky a SPS Smetana kostel Hulín
12.01.12 Soutěž ZUŠ 
školní kolo ve hře na dř. dech. nástroje sál ZUŠ Hulín 
17.01.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Petra Voříška a Libora Žabenského sál ZUŠ Hulín 
19.01.12 Soutěž ZUŠ 
školní kolo v sólovém a komorním zpěvu sál ZUŠ Hulín
21.01.12 V. Reprezentační ples 
tradiční ples ZUŠ Kulturní klub Hulín 
23.01.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Hany Odstrčilíkové sál ZUŠ Hulín
25.01.12 Soutěž ZUŠ 
školní kolo ve hře na flétnu sál ZUŠHulín
26.01.12 Soutěž ZUŠ 
školní kolo ve hře na dechové nástroje žesťové sál ZUŠ Hulín 
07.02.12 Dílny VO 
pro žáky ZŠ učebna VO Hulín
07.02.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
09.02.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Emilie Šimordové sál ZUŠ Hulín 
13.02.12 Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků (dřevěné dech. nástroje) v soutěži ZUŠ Kroměříž 
14.02.12 Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků HO (žesť. dech. nástroje) v soutěži ZUŠ Kroměříž 



15.02.12 Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků HO (zobcová flétna)vsoutěži ZUŠKroměříž
16.02.12 Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků - sólový a komorní zpěv v soutěži ZUŠ Kroměříž 
17.02.12 Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků - sólový a komorní zpěv v soutěži ZUŠ Kroměříž 
27.02.12 Mistr improvizace 
soutěž žáků LDO Kulturní klub Hulín
09.03.12 Představení Český lev 
návštěva Divadla Bolka Polívky žáky LDO Brno 
10. - 11.03.12 Soustředění DPS Zvonky 
víkendové soustředění DPS Zvonky sál ZUŠ Hulín
13.03.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
16.03.12 Soutěž ZUŠ 
účast žáků pěv. oddělení v soutěži ZUŠ Karolinka 
19.03.12 Soutěž ZUŠ 
účast žáků žesť. oddělení v krajském kole ZUŠ Zlín 
20.03.12 Soutěž ZUŠ 
účast žáků (dřevěné dech. nástroje) v soutěži ZUŠ Zlín 
24.03.12 Pan Kaplan má třídu rád 
návštěva Divadla Bolka Polívky žáky LDO Brno 
27.03.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Petra Poláka sál ZUŠ Hulín
29.03.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Ivony Sedláčkové sál ZUŠ Hulín 
31.03. - 05.04.12 Riva del Garda 
účast DPS Zvonky na mezinárodní soutěži Itálie Riva del Garda 
10.04.12 Vernisáž výstavy 
Z minulosti do budoucnosti - výstava prací žáků VO Knihovna Hulín 
19.04.12 Hulínské pohádkové jaro 
vystoupení žáků LDO Kulturní klub Hulín 
23.04.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Hany Odstrčilíkové sál ZUŠ Hulín
24.04.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků ZUŠ sál ZUŠ Hulín 
26. - 29.04.12 Soutěž ZUŠ 
účast žáků pěv. oddělení v ústředním kole ZUŠ Turnov 
03.05.12 Mládí a B. Martinů 
účast žákyně Zlaty Hložkové na soutěži Polička
03.05.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Mgr. Kamily Polákové sál ZUŠ Hulín
03.05.12 Mládí kraje 
účast žáků LDO v soutěži Malá scéna Zlín
04. -06.05.12 Soutěž ZUŠ 
účast žáků žesť. oddělení v ústředním kole ZUŠ Kladno 
06.05.12 Jarní koncert 
vystoupení žáků LDO, PS Zvonečky a DPS Zvonky Kulturní klub Hulín 
07.05.12 Výchovný koncert 
vystoupení žáků HO a LDO pro ZŠ a MŠ Kulturní klub Hulín 
10.05.12 Absolventský večer 
absolventská vystoupení žáků LDO Kulturní klub Hulín
12.05.12 Koncert DO Morava 
DO Morava hraje českou klasiku Kulturní klub Hulín 



13.05.12 Den matek 
vystoupení žáků HO Sokolovna Pravčice 
15.05.12 Zápis do ZUŠ 
zápis nových žáků do všech oborů ZUŠ Hulín 
22.05.12 Absolventský koncert 
absolventská vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
23.05.12 Mládí kraje 
vyhodnocení soutěže žáků LDO Uherský Brod
26.05.12 Festival Kaliště 
účast DO Morava na festivalu v Kališti Kaliště u Humpolce 
27.05.12 Kytice 
vystoupení absolventů LDO Kulturní klub Hulín
28.05.12 Vyřazení maturantů SZŠ 
vystoupení žesť. tria Zámek Kroměříž
29.05.12 Absolventský koncert 
absolventská vystoupení žáků HO sál ZUŠ Hulín 
31.05.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy Zdenky Bubeníčkové sál ZUŠ Hulín
02.06.12 Mezinárodní soutěž 
účast DO Morava na soutěži na Slovensku Kulturní dům Dolná Súča 
03.06.12 Festival DO 
účast DO Morava na festivalu ve Zdounkách Kulturní dům Zdounky 
04.06.12 Mistr Moderace 
vystoupení žáků LDO Kulturní klub Hulín
05.06.12 Koncert pro seniory 
vystoupení žáků HO Kostelec u Holešova
10.06.12 Světlo za Lidice 
vystoupení DPS Zvonky na přehlídce Lidice
14.06.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO Kostelec u Holešova
15.06.12 Malování v přírodě 
žáci VO malují Květnou zahradu Kroměříž 
17.06.12 Hulínský Oskar 
galavečer populárního hulínského pořadu Kulturní klub Hulín 
24.06.12 Festival V. Smoly 
setkání mladých hudebníků v Hulíně Letní kino Hulín 
25.07.12 Promenádní koncert
koncert Dechového orchestru Morava v Novém Jičíně-místní část Žilina



Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:

V uplynulém školním roce neproběhla ve škole kontrola ČSI.

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

Odborová organizace na škole nepůsobí. 

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.
Jedná se o tyto instituce:

- Zlínský kraj 
- Město Hulín 
- ZŠ Nábřeží Hulín 
- ZŠ Kostelec u Holešova

ZŠ Pravčice
- MŠ v Hulíně a Záhlinicích
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
- ZUŠ ve Zlínském kraji 
- Kulturní klub Hulín 
- Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín 
-     Hanácká  dechová hudba Hulíňané 



Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce pomáhá k vzájemné výměně zkušeností a obohacuje o nové poznatky a 
zážitky jak žáky, tak i učitele.

Škola spolupracuje s těmito zahraničními partnery:

Základní uměleckou  školou  Zlaté Moravce /Slovenská republika/
Hudební školou v Sierpcu  /Polsko/
Dechovým orchestrem z Dolnej Súče /Slovensko/
Školou v Berkhamsteadu   /Anglie/ 
V září 2011 jsme za finanční podpory SPONZORING 2011 TOSHULIN připravili v Hulíně pro 
naše zahraniční partnery 3 denní setkání. Společného koncertu a doprovodného programu projektu 
„Hudba  spojuje  národy“  se  zúčastnili  žáci  a  učitelé  ze  ZUŠ Zlaté  Moravce  a  z hudební  školy 
v Sierpcu.



Dechový  orchestr  z Dolnej  Súče  byl  pozván  do  Hulína  na  Festival  Václava  Smoly  a  dechový 
orchestr Morava se v červnu zúčastnil mezinárodní soutěže v Dolnej Súči.



Závěr výroční zprávy: 

Školní  rok  2011  –  2012  přinesl  mnoho  náročné  a  vyčerpávající  práce,  ale  také  radostné  a 
povzbudivé úspěchy,  které byly motivací do další  práce.  Základní umělecká škola Hulín má co 
nabídnout a to nejen v oblasti vzdělávání, kterou pokládáme za prioritní. Kvalita vzdělávání je na 
velmi  dobré  úrovni,  o  čemž  svědčí  výsledky  žáků  v soutěžích  a  umělecké  výstupy  žáků  na 
veřejných  akcích  v Hulíně,  mimo  region  i  v zahraničí.  Hlavní  život  školy  se  však  odvíjí 
v jednotlivých učebnách, kde probíhá  ta mravenčí práce, neméně důležitá při formování charakteru 
a vnímání krásy v srdcích našich dětí. 
Velmi dobře se rozvíjí mezinárodní spolupráce mezi partnerskými uměleckými školami v Sierpcu a 
Zlatých Moravcích. V září 2011 proběhlo setkání partnerských škol v Hulíně, v září 2012 v rámci 
30. výročí založení hudební školy v Sierpcu v Polsku. Velmi dobrá a pravidelná je i spolupráce s 
Dechovým souborem z Dolnej Súče. 
Naše škola, která byla  zařazena mezi pilotní školy dokončila finální verzi školního vzdělávacího 
programu. V rámci projektu ZLINART jsme se zúčastnili v minulém školním roce řady seminářů 
k problematice tvorby ŠVP. 
V rámci zlepšení materiálního vybavení byly zakoupeny nové hudební nástroje,  notový materiál a 
jedna učebna byla vybavena novým nábytkem. Z investičního fondu byl zakoupen hudební nástroj 
baryton. Byly provedeny nezbytné opravy a nátěry dveří v 1. poschodí.
Financování  některých  mimořádných  aktivit  jsme  zajistili  z mimorozpočtových  zdrojů.  Setkání 
partnerských uměleckých  škol ze Sierpcu a Zlatých Moravců v Hulíně v projektu „ Hudba spojuje 
národy“  jsme financovali prostřednictvím sponzoringu TOSHULIN a z daru Nadace Děti-kultura-
sport. Náklady na účast Dětského pěveckého sboru Zvonky v mezinárodní soutěži pěveckých sborů 
Riva del Garda v Itálii byly uhrazeny dotací Ministerstva kultury a  Města Hulín a finančními dary 
od  9 sponzorů a SRPDŠ při ZUŠ. 

Emilie Šimordová
ředitelka školy

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2011 -2012 vypracovala 
Emilie Šimordová -  ředitelka školy.

Datum projednání na pedagogické radě: 11.10.2012

V Hulíně  11.10.2012
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