
Základní umělecká škola Hulín
nám.Míru 123, 768 24 Hulín

tel. 573 350 605
e - mail: reditelka@zushulin.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti školy

za školní rok 2012 - 2013



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

768 44 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.cz

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 2012/2013

Žáků celkem: 400
z toho hudební obor 279
           výtvarný obor   41
           literárně dramatický obor   80
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 2012/2013
Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický

Obor: Hudební   Literárně dramatický Výtvarný

Počet žáků 279 80 41
Počet tříd 10,1 1,8 0,5
Počet hodin 244 42 11
Počet žáků s rozšířeným vyučováním 0 0 0

            
Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru:

Hra na housle, kytaru, klavír, elektrické klávesy, akordeon, zobcovou flétnu,
příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, tenor, baryton, tubu, 
pěvecká hlasová výchova, sólový zpěv, 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
Soubor komorní a taneční hudby BOHEMICA

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012- 2013
    k datu 30. 6. 2013

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 19 12,5
Externí pracovníci   5   1,4



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:

ped.pracovníci
poř. číslo

pracovní zařazení,  
funkce

úvazek kvalifikace
stupeň vzdělání, obor, aprobace

roků 
ped. praxe

1. ředitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, hoboj 39
2. zástupce ředitele 1 střední odborné, vojenská hudební 

škola, pozoun
32

3. učitelka 0,95 vyšší odborné, konzervatoř, příčná 
flétna

33

4. učitel 0,56 vyšší odborné konzervatoř, 
akordeon

vysokoškolské

4

5. učitelka
             

0,43 vyšší odborné, vysokoškolské
housle

13

6.
           učitel 0,21 vyšší odborné konzervatoř, kytara 3

7. učitelka 1
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Olomouc 
klavír, HV

18

8. učitelka 0,17
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Ostravské 
university HV, sbormistrovství/

17

9. učitelka 1 vysokoškolské PF Olomouc 
HV, zpěv

17

10. učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, housle 37
11. učitelka 1 pedag. škola, DAMU, LDO 23
12. učitelka 1 vyšší odborné konzervatoř klavír 7
13. učitel 0,52 vysokoškolské, JAMU, kontrabas 32

14. učitelka 1
vyšší odborné, konzervatoř, 

akordeon 
31

15. učitel 0,47
vyšší odborné, konzervatoř, 

klarinet
15

16. učitel 0,65 vyšší odborné, konzervatoř, pozoun 9
17. učitelka 0,52 vysokoškolské VO pro ZUŠ 1
18. učitel 0,21 vyšší odborné, viola        26  
19. učitelka 0,24 vysokoškolské - zástup za MD 19
20. učitelka 0,19 střední odborné - zástup za MD 0

           
21.

učitelka 0,22 vyšší odborné,  konzervatoř,
příčná flétna 

2

22. učitelka 0,22
vyšší odborné, vysokoškolské 

klavír 
2

23. učitelka 0,17 vyšší odborné – konzervatoř 0

24. učitel 0,24
střední  odborné zástup

za MD
0



Věková struktura pedagogických pracovníků
do 29 let 6
30 až 39 7
40 až 49 5
50 až 59 5
59 a výše 1

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2012 – 2013

22 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
  2 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /zástup za MD /

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012 - 2012
      k datu 30. 6. 2013

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

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:

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   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 2012/2013:

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty žáků přihlášených 62 20 14
Počty žáků přijatých 56 20 14

Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech:

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty absolventů 20 17 2



Žáci přijatí ke studiu do středních  a vysokých škol - přijímací řízení 2012/2013:

konzervatoře jiné střední školy 
výtvarného směru

vysoké školy 
uměleckého  směru

jiné střední školy 
pedagogická škola 

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

Údaje o výsledcích vzdělávání:

Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013:

Stupeň hodnocení
prospěl  s vyznamenáním prospěl neprospěl 

305 23 0

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:

Základní umělecká škola je zaměřena na mimoškolní vzdělávání žáků v uměleckých oborech 
hudebním, výtvarném a literárně dramatickém.
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

Metodický seminář pro učitele HN-Podzimní zpívání 1       500,-
ARTAMA Bechyně pro LDO 2       700,-
Seminář  pro sbormistry 1       900,-
Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků 
základních uměleckých škol

1 1.790,-

Seminář Zákon o pedagogických pracovnících a 
pracovněprávní problematika ve školství 

2 1.996,-

Cesta ke školnímu vzdělávacímu programu LDO 2     8.000,-
Seminář pro učitele hry na kytaru 1     2.400,-
Seminář pro učitele HN 1    600,-
NIPOS – Celostátní seminář „ Klub sbormistrů“ 1     1.033,-
NIPOS – Celostátní seminář „ Klub sbormistrů“ 1     4.900,-
NIDV Cesty k efektivní výuce v ZUŠ  2     2.400,-
Letní dílna hudební výchovy srpen 1     4.570,-
Seminář pro učitele LDO 1  2.900,-

Celkové výdaje na další vzdělávání 17    32.689,-



Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:

Základní umělecká škola Hulín sehrála ve  školním roce 2012 - 2013 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. Jako  v minulých  letech  jsme  žákům  vytvořili  příležitost  k vystoupením, 
koncertům  a  výstavám  výtvarných  prací.  Na  zmíněných  akcích  se  podílely  všechny  3  obory. 
Podařilo  se  nám  prolnout  práci  jednotlivých  oborů  ve  společných  projektech.  Žáci  a  učitelé 
účinkovali  během  uplynulého školního roku na 91 akcích.

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. 

Žáci naší školy také vystupovali při různých příležitostech v dalších místech poskytovaného 
vzdělání - v Pravčicích a v Kostelci u Holešova. 

Dětský  pěvecký  sbor  Zvonky  ZUŠ  Hulín  vystoupil  společně  s přípravným  pěveckým 
sborem Zvonečky a s žáky literárně dramatického a výtvarného oboru na Slavnostním koncertě 
k 15.  výročí  založení  sboru.  DPS  sbor  Zvonky spolupracoval  se  Smíšeným pěveckým sborem 
Smetana Hulín, se kterým vystoupil na vánočním koncertu v kostele sv. Václava v Hulíně.
V červnu 2013 účinkoval DPS Zvonky na koncertě společně s Hradišťanem Jiřího Pavlici.



Dechový orchestr Morava vystoupil v Hulíně na hulínských hodech, vánočním koncertu, na 
festivalu ve Zdounkách, Dolnej Súči a na 27. ročníku Festivalu Václava Smoly v Hulíně. 

      



          Výtvarný obor se podílel na přípravě řady projektů ve spolupráci s  hudebním a literárně 
dramatickým oborem. Pro pořad žáků hudebního oboru  s názvem „ Letem vesmírným světem“ 
vytvořili  žáci  výtvarného  oboru  prostorové  hvězdy  a  malby  vesmíru.  K  pohádce  „Karkulka“ 
vytvořili zdařilé velkoformátové malby kulis. Účastnili se několika soutěží, např. výtvarné soutěže 
k hrám VI. Letní olympiády dětí a mládeže ČR 2013,  kreslili i nejzajímavější architektonické kouty 
Hulína do soutěže „ Hulínské kořeny“.  Pro děti z MŠ a žáky ZŠ připravila vyučující VO výtvarné 
dílny.  V červnu se konala vernisáž  výtvarných prací  žáků na téma „Proměny přírody,  proměny 
člověka“.



           Učitelé a žáci literárně dramatického oboru připravili řadu zajímavých a zdařilých akcí.  
V září vystoupili žáci LDO společně s Divadlem J. Cimrmana na divadelním představení v Hulíně.

Pro rodiče a širokou veřejnost připravili Den otevřených dveří, soutěž žáků LDO - Mistr 
improvizace,  Mistr  moderace,  pořad  Mikulášské  nadělování,  Večer  plný  monologů  a  Večer 
absolventů.  Ve  spolupráci  se  všemi  obory  byl  připraven  pro  děti  MŠ,  žáky  ZŠ  a  veřejnost 
komponovaný pořad „Jak se pečou vánoce.“ Žáci LDO vystoupili na Jarním koncertě Pěveckého 
sboru Zvonky, v pořadu „Škola základ života“ a v pořadu „Večer plný pohádek“.  Ve spolupráci 
s Kulturním klubem Hulín byl  uspořádán  již 10.  ročník soutěže Oskar. 



Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SIERPC POLSKO 2012

Žesťové trio získalo
1. místo 

VI. ročník  MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VE ZPĚVU KOMORNÍCH  ANSÁMBLŮ
STONAVSKÁ BARBORKA

v kategorii ZUŠ získalo pěvecké duo 

1. místo

v kategorii konzervatoří získal  pěvecký kvartet
 

2. místo



KRAJSKÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE WOLKRŮV PROSTĚJOV

Žákyně literárně dramatického oboru získala
1. místo

s postupem do celostátního kola

11. ročník MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE „PRO BOHEMIA“ 
v Ostravě

Žáci pěveckého, dechového a klavírního oddělení získali několik čestných uznání, jednu třetí 
a jednu druhou cenu.



IX. MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
DECHOVÝCH NÁSTROJŮ BRNO 2013

v kategorii junior získal žák naší školy ve hře na tenor 
1. místo 



OKRESNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

KOMORNÍ HRA  S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Název souboru Kategorie Umístění

trio 
zobcových fléten

I. d 1. místo
s postupem

flétnové duo I. a 1. místo

flétnové duo II. a 1. místo
s postupem

flétnové trio III. a 2. místo

DUO - saxofony IV. a 1. místo

Název souboru Kategorie Umístění

žesťové duo I.b
1. místo

s postupem

žesťové duo II. b 2. místo

tenorové duo II. b
1. místo

s postupem

žesťové duo II. b
1. místo

s postupem

trubkové trio
III. b

1. místo
s postupem

žesťové trio
III. b

1. místo
s postupem

Žesťové duo se stalo absolutním vítězem celé soutěže.

HRA  NA  ELEKTRONICKÉ KLÁVESY

Kategorie Umístění

I.
1. místo

s postupem



KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

KOMORNÍ HRA  S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Název souboru Kategorie Umístění

trio 
zobcových fléten

I. d čestné uznání

žesťové duo I.b 3. místo

žesťové duo II. b 3. místo

trubkové trio
III. b 3. místo

tenorové duo II. b 1. místo

žesťové trio
III. b

1. místo
s postupem

do ústředního kola

flétnové duo II. a
1. místo

s postupem
do ústředního kola

Žesťové trio se stalo absolutním vítězem celé soutěže

Kategorie Umístění

hra na el. klávesy
I. 1. místo

s postupem
do ústředního kola

hra na akordeon 0. 1. místo

ÚSTŘEDNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

Kategorie Umístění

flétnové duo II. a Čestné uznání

hra na el. klávesy I. 2. místo

žesťové trio III. b 1. místo

Žák žesťového tria získal Zvláštní cenu poroty za mimořádný výkon.



Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:

Součástí  hudebního  života  naší  školy  byla  i  vystoupení  posluchačů  kroměřížské 
konzervatoře,  která  žáky  motivovala  k profesionálním  hudebním  výkonům  a  ke  studiu  na 
konzervatoři.
Žáci Dětského pěveckého sboru Zvonky, přípravného pěveckého sboru Zvonečky a žáci literárně 
dramatického oboru se v rámci přípravy na veřejná vystoupení zúčastnili  třídenního  víkendového 
soustředění. 

Dětský pěvecký sbor Zvonky natočil ke svému 15. výročí založení profilové CD.

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. Ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ jsme 
v lednu uspořádali již  VI. reprezentační ples ZUŠ. 



O všech našich aktivitách uplynulého školního roku informujeme rodiče i veřejnost prostřednictvím 
občasníku Liduška.                       



Kalendář akcí ve školním roce 2012 - 2013

21.09.12 Návštěva Sierpcu 
vystoupení žáků HO na slavnostním koncertě  Sierpc

Polsko 

22.09.12 Návštěva Sierpcu 
vystoupení žáků HO na slavnostním koncertě  Sierpc

Polsko 

28.09.12 Hulínské hody 
vystoupení DO Morava a žáků HO  Letní kino

Hulín 

03.10.12 Představení žáků LDO 
žáci LDO vystoupí společně s Divadlem J.Cimrmana  Kulturní klub

Hulín 

12.10.12 Vystoupení žáků HO 
Komorní soubor Bohemica zahájil výstavu  Kulturní klub

Hulín 

13.10.12 Soustředění Zvonky 
víkendové soustředění DPS Zvonky  Ráztoka

Rusava 

15.10.12 Hulínský Oskar 
mistr improvizace  sál KK

Hulín 

17.10.12 35. výročí MŠ Decent 
vystoupení žáků HO  sál KK

Hulín 

17.10.12 Koncert pro seniory 
vystoupení žáků HO  Domov seniorů

Kostelec u Holešova 

18.10.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

21.10.12 Vernisáž výstavy výtvarníků
vystoupení žáků HO  Kulturní klub

Hulín 

22.10.12 Soutěž v komorní hře 
účast žáků třídy p. uč. Petra Voříška na soutěži  Sierpc

Polsko 

10.11.12 Natáčení CD Zvonků 
DPS Zvonky natáčí svoje profilové CD  ZUŠ

Němčice n/H 

13.11.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků tř. p. uč. Hany Odstrčilíkové  sál ZUŠ

Hulín 

16.11.12 Dámská jízda 
vystoupení našich žáků v oblíbeném pořadu  Kulturní klub

Hulín 

17.11.12 Natáčení CDZvonků 
DPS Zvonky natáčí svoje profilové CD  ZUŠ

Němčice n/H. 

19.11.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.uč. Hany Odstrčilíkové  sál ZUŠ

Hulín 

20.11.12 Třídní besídka 
Vystoupení žáků tř. p. uč. Mgr. Dany Zapletalové  sál ZUŠ

Hulín 

22.11.12 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

28.11.12 Stonavská Barborka 
účast žáků pěveckého oddělení na soutěži  Obřední síň MěÚ

Stonava 

01.12.12 Rozsvícení vánočního stromu 
vystoupení žáků školy na zahájení adventu  náves

Pravčice 

01.12.12 Rozsvícení vánočního stromu 
vystoupení žáků školy na zahájení adventu  náměstí

Hulín 

02.12.12 Rozsvícení vánočního stromu 
vystoupení žáků HO  náves

Kostelec u Holešova

04.12.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p. uč. Mgr. Davida Jugy  sál ZUŠ

Hulín 

04.12.12 Mikulášské nadělování 
dárečky pro všechny od žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

13.12.12 Vánoční koncert 
vystoupení žáků HO  ZŠ

Kostelec u Holešova

16.12.12 Adventní koncert 
koncert DO Morava  Kulturní klub

Hulín 



17.12.12 Jak se pečou Vánoce 
komponovaný pořad žáků ZUŠ  Kulturní klub

Hulín 

18.12.12 Vánoční koledování 
vystoupení žáků HO pro školní družinu  sál ZUŠ

Hulín 

18.12.12 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p. uč. Libora Žabenského  sál ZUŠ

Hulín 
20.12.12 Vánoční koncert 

vystoupení žáků HO 
 sál ZUŠ

Hulín 

21.12.12 Rozsvícení vánočního stromu 
vystoupení žáků HO  náves

Roštění 

21.12.12 Svíčkový koncert 
vystoupení žáků HO na koncertu Hulíňanů  Kulturní klub

Hulín 

22.12.12 Svíčkový koncert 
vystoupení žáků HO na koncertu Hulíňanů  Kulturní klub

Hulín 

25.12.12 Vánoční koncert 
koncert DPS Zvonky a SPS Smetana  kostel

Hulín 

15.01.13 Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře  sál ZUŠ

Hulín 

19.01.13 VI. Reprezentační ples 
tradiční ples ZUŠ  Kulturní klub

Hulín 

22.01.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.řed. Emilie Šimordové  sál ZUŠ

Hulín 

24.01.13 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

28.01.13 Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesy  sál ZUŠ

Hulín 

28.01.13 Soutěž ZUŠ 
okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře  ZUŠ 

Kroměříž 

03.02.13 Večer plný monologů 
žáci LDO a HO pro naše spoluobčany  Kulturní klub

Hulín 

04.02.13 Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře smyč. nástr.  sál ZUŠ

Hulín 

19.02.13 Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon  sál ZUŠ

Hulín 

12.03.13 Soutěž ZUŠ 
okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na el. klávesy  ZUŠ

Kroměříž 

13.03.13 Wolkrův Prostějov – okresní kolo
účast žáků LDO na recitační soutěži Kroměříž

21.03.13 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

21.03.13 Soutěž ZUŠ 
krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon  ZUŠ

Uh. Brod 

22.03.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.uč. Miloslava Bubeníčka  ZŠ

Kostelec u Holešova 

05.04.13 Wolkrův Prostějov – krajské kolo
účast žáků LDO na recitační soutěži  Uherské Hradiště

05.04.13 Výtvarné dílny 
ukázka výuky VO pro žáky MŠ  MŠ

Hulín 

06.04.13 PRO BOHEMIA 
účast žáků HO na soutěži  JKO

Ostrava 

07.04.13 PRO BOHEMIA 
účast žáků HO na soutěži  JKO

Ostrava 

09.04.13 Výtvarné dílny 
ukázka výuky VO pro žáky MŠ  učebna VO

Hulín 

10.04.13 Soutěž ZUŠ 
krajské kolo soutěže LDO  ZUŠ

Uh. Hradiště 



11.04.13 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

13.04.13 Soustředění sboru 
soustředění přípravného pěv. sboru Zvonečky  sál ZUŠ

Hulín 

15.04.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.uč.Hany Odstrčilíkové  sál ZUŠ

Hulín 
19.04.13 Soutěž ZUŠ 

ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře 
 ZUŠ

Liberec 

20.04.13 Soustředění sboru 
víkendové soustředění DPS Zvonky  sál ZUŠ

Hulín 

26.04.13 Absolventský koncert 
absolventská vystoupení T. Hozy a L. Vajdové  Kulturní klub

Hulín 

28.04.13 Večer absolventů 
absolventská vystoupení žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

28.04.13 Absolventské odpoledne 
absolventská vystoupení žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

02.05.13 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

07.05.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p. uč. Mgr. Kamily Polákové  sál ZUŠ

Hulín 

08.05.13 Soustředění sboru 
soustředění přípravného pěv. sboru Zvonečky  sál ZUŠ

Hulín 

09.05.13 Večer absolventů 
absolventská vystoupení žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

09.05.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p. uč. Mgr. Davida Jugy  sál ZUŠ

Hulín 

11.05.13 Slavnostní koncert 
Koncert k 15. výr. založení Zvonků  Kulturní klub

Hulín 

13.05.13 Hulínský Oskar 
populární pořad hulínské ZUŠ  MŠ

Hulín 

14.05.13 Hulínský Oskar 
populární pořad hulínské ZUŠ  MŠ

Hulín 

14.05.13 Den otevřených dveří 
ukázková hodina LDO pro rodiče  učebna LDO

Hulín 

16.05.13 Absolventský koncert 
koncert absolventů hudebního oboru  sál ZUŠ

Hulín 

17.05.13 Zápis do ZUŠ 
zápis nových žáků do všech oborů  ZUŠ

Hulín 

19.05.13 Soustředění LDO 
víkendové soustředění žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

21.05.13 Třídní besídka 
vystoupení žáků třídy p.uč. Libora Žabenského  sál ZUŠ

Hulín 

23.05.13 Výchovný koncert 
vystoupení přípravného sboru Zvonečky pro MŠ  sál ZUŠ

Hulín 

23.05.13 Absolventský koncert 
koncert absolventů hudebního oboru  sál ZUŠ

Hulín 

24.05.13 Odpoledne s divadlem 
vystoupení žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

26.05.13 Festival DO 
vystoupení DO Morava na festivalu  Kulturní dům

Zdounky 

26.05.13 Škola základ života
absolventská vystoupení žáků LDO  Kulturní klub

Hulín 

28.05.13 Třídní besídka 
vyst. žáků třídy p.uč.Šímové Bubeníčkové  sál ZUŠ

Hulín 

28.05.13 Večer plný pohádek
vystoupení žáků LDO

Kulturní klub
Hulín 



30.05.13 Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO  sál ZUŠ

Hulín 

01.06.13 Žestě Brno 
účast žáků HO na soutěži  konzervatoř

Brno 

08.06.13 Vystoupení dechového orchestru Morava
na festivalu v Dolnej Súči

náměstí
Dolná Súča 

16.06.13 Festival V. Smoly 
tradiční setkání mládežnických DO 

 Letní kino
Hulín 

21.06.13 Letní koncert 
vystoupení populárního Hradišťanu a DPS Zvonky  Letní kino

Hulín



Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:

Ve dnech 16.  -  20.  května provedla ČŠI inspekční  činnost.  Předmětem inspekční  činnosti  bylo 
zjišťování  a  hodnocení  podmínek,  průběhu a  výsledků vzdělávání  podle  školního vzdělávacího 
programu  pro  základní  umělecké  vzdělávání.  Zjišťování  a  hodnocení  souladu  školního 
vzdělávacího  programu  pro  základní  umělecké  vzdělávání  s právními  předpisy  a  s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání a jeho naplnění v praxi.

Závěry inspekční činnosti:

Škola  poskytuje  vzdělávání  v souladu  s platným školským zákonem.  Vzdělávací  nabídka  školy 
zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy a vnější vlivy a odpovídá zápisu oborů vzdělání do 
rejstříku škol a školských zařízení.

Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání způsobem 
dostupným všem uchazečům.

Škola  poskytuje  žákům  veškeré  odpovídající  materiální  zázemí  včetně  výpůjčky  hudebních 
nástrojů. Žáci školy se zcela pravidelně a úspěšně zúčastňují soutěží, festivalů, přehlídek a výstav.

Škola stabilně vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
kutikulární reformy a dalšího profesního rozvoje.

Ve sledovaném období čerpala škola finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s účelem, na 
který byly přiděleny. Výše finančních prostředků byla dostačující  pro zajištění plynulého chodu 
organizace.

Demokratický  styl  řízení  školy  odpovídá  jejímu  poslání,  velikosti,  počtu  žáků  a  personálnímu 
složení. Na řízení a nastaveném hodnocení školy se podílejí na základě převedených kompetencí 
zástupce ředitelky školy a další pracovníci školy.

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
- MŠ Hulín, MŠ Pravčice
- 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,  inspiruje  nás  v další  práci  a 
obohacuje o nové poznatky žáky  i učitele. Při výměnných pobytech jsou žáci vedeni k poznávání 
kultury jiných národů. 

Našimi zahraničními partnery jsou:

Základní umělecká škola  Zlaté Moravce /Slovenská republika/
Państwowa szkola muzyczna  I.st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu / Polsko/
Dechový orchestr z Dolnej Súče /Slovenská republika/

V rámci mezinárodní spolupráce jsme byli pozváni ve dnech 21. –23. září 2012 společně s naší 
partnerskou  školou  ZUŠ  Zlaté  Moravce  do  Sierpcu.  Naše  partnerská  škola  Państwowa  szkola 
muzyczna  I.st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu slavila 30. výročí založení. Žáci naší školy 
reprezentovali v Polsku naši školu, Město Hulín, Zlínský kraj a Českou republiku  na 2 slavnostních 
koncertech.



Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín soustavně spolupracuje s Dechovým orchestrem  z Dolnej 
Súče. V červnu 2013 účinkovali oba orchestry na festivalu v Hulíně a  v Dolnej Súči.
                      



Závěr výroční zprávy: 

Ve školním roce 2012 -2013 jsme zahájili výuku v přípravném studiu a 1. ročnících I. a II. stupně 
podle školního vzdělávacího programu. Výuka podle nového vzdělávacího programu naší školy 
byla v závěru školního roku zhodnocena a byly provedeny drobné úpravy pro školní rok 2013 – 
2014.

Hlavní prioritou ve všech oborech bylo zachování kvality poskytovaného vzdělávání, která přihlíží 
k novým trendům ve výuce a uměleckém projevu. 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. 

Snažili jsme se o spokojenost žáka, trvalý rozvoj jeho kompetencí a uměleckých dovedností.

Pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckých oborech.

Velmi dobře se rozvíjela mezinárodní spolupráce mezi partnerskými uměleckými školami v Sierpcu 
a Zlatých Moravcích. V září 2012 jsme se zúčastnili společného setkání partnerských škol v Sierpcu 
v rámci  30.  výročí  založení  tamní  hudební  školy.  Velmi  dobrá  a  pravidelná  je  i  spolupráce  s 
Dechovým souborem z Dolnej Súče. 

V rámci zlepšení materiálního vybavení byly zakoupeny nové hudební nástroje, notový materiál a 
jedna učebna byla vybavena novým nábytkem. 

Financování  některých  mimořádných  aktivit  Dětského  pěveckého  sboru  Zvonky  jsme  zajistili 
z mimorozpočtových zdrojů – grantem od Města Hulín a dalších dárců z podnikatelské a soukromé 
sféry.

Emilie Šimordová
ředitelka školy

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2012 -2013 vypracovala 
Emilie Šimordová -  ředitelka školy.

Datum projednání na pedagogické radě: 24.10.2013

V Hulíně   21. 10. 2013
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