
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 2013 - 2014



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 

           761 90 Zlín
Ředitelka školy: Emilie 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 2013/2014

Žáků celkem: 400
z toho hudební obor 288
           výtvarný obor   39
           literárně dramatický obor   73
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 2013/2014
Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický

Obor: Hudební   Literárně dramatický Výtvarný

Počet žáků 288 73 39

Počet tříd 12,07 1,7 0,5

Počet hodin 252 37 11

Počet žáků s rozšířeným vyučováním 0 0 0

            

Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru:

Hra na housle, kytaru, klavír, elektronické  klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, bicí
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
Soubor komorní a taneční hudby Bohemica
Soubor Dixieland
Smyčcový soubor
Přípravný pěvecký sbor Zvonečky
Soubor zobcových fléten  /Hulín, Kostelec u Holešova/
Soubor kytar



Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy:

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
    k datu 30. 6. 2014

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky
Interní pracovníci 24 12,6
Externí pracovníci   5    1,7

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014:

ped.pracovníci

poř. číslo

pracovní zařazení,  

funkce

úvazek kvalifikace
stupeň vzdělání, obor, aprobace

roků 

ped. praxe

1. ředitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, hoboj 40

2. zástupce ředitele 1 střední odborné, vojenská hud. škola, 
pozoun

33

3. učitelka 0,95 vyšší odborné konzervatoř, příčná flétna 34

4. učitel 0,56 vyšší odborné konzervatoř, akordeon
vysokoškolské

5

5. učitelka
             

0,43 vyšší odborné, vysokoškolské, housle 14

           6.               učitel 0,21 vyšší odborné konzervatoř, kytara 4

7. učitelka
od 9.9. MD

1
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Olomouc /klavír, HV/ 19

8. učitelka 0,17
vyšší odborné konzervatoř, klavír

vysokoškolské PF Ostravské university 
/HV, sbormistrovství/ 

18

9. učitelka
od 17.2.  MD

1 vysokoškolské PF Olomouc /HV, zpěv/ 18

10. učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, housle 38

11. učitelka 1 pedag. škola, DAMU, LDO 24

12. učitelka 1 vyšší odborné konzervatoř, klavír 8

13. učitel 0,52 vysokoškolské, JAMU, kontrabas 33

14. učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, akordeon 32

15. učitel 0,56 vyšší odborné – konzervatoř, klarinet 16

16. učitel 0,73 vyšší odborné, konzervatoř, pozoun 10

17. učitelka 0,52 vysokoškolské VO pro ZUŠ 2

18. učitel 0,21 vyšší odborné, viola        27  

19. učitelka 0,19 vysokoškolské – zástup za MD 20

20. učitelka 0,23 střední odborné - zástup za MD 1



           21. učitelka 0,34 vyšší odborné  konzervatoř příčná létna 3

22. učitelka 0,30 vyšší odborné, vysokoškolské klavír 3

23.
učitel

zástup za MD 0,28 střední  odborné 1

24. učitel 0,30 vyšší odborné, bicí 0

25. učitel 
zástup za MD od 9.9. 0,30 vyšší odborné, vysokoškolské 11

26. učitelka 
zástup za MD od 9.9. 0,56 vyšší odborné, vysokoškolské, klavír 23

27. učitel 
zástup za MD od 17.2. 0,48 střední odborné, konzervatoř sólový zpěv 0

28. učitelka 
zástup za MD od 17.2. 0,34 střední odborné, konzervatoř, sólový zpěv 0

29. učitel 
zástup za MD od 17.2. 0,09 vyšší odborné, konzervatoř 5

Věková struktura pedagogických 
pracovníků
do 29 let 8
30 až 39 8
40 až 49 7
50 až 59 4
59 a výše 2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014

25 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
  4 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /zástup za MD

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014
      k datu 30. 6. 2014

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



Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014:

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 2013/2014:

_
Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty žáků přihlášených 67 20 16
Počty žáků přijatých 59 11 11

Absolventi školy ve školním roce 2013/2014 v jednotlivých oborech:

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný
Počty absolventů 23 23 0

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy  /přijímací řízení 2014/2015/:

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 2 2

Údaje o výsledcích vzdělávání:

Hodnocení žáků na konci školního roku 2013/2014:

Stupeň hodnocení

prospěl  s vyznamenáním prospěl neprospěl 

361 21 0



Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:

Základní umělecká škola je zaměřena na vzdělávání žáků v uměleckém oboru 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 našeho města.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:

vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků náklady

Metodický seminář pro učitele  hry na kytaru 1       600,-

Metodický seminář pro učitele  hry na kytaru 1       600,-

Metodický seminář pro učitele  hry na kytaru 1       600,-

Metodický seminář pro učitele  hry na kytaru 1       600,-

Metodický seminář pro učitele  hry na kytaru 1    433,-

NIPOS – Celostátní seminář „ Klubu sbormistrů“ 1     1.033,-

Seminář pro učitele LDO 1     5.632,-

Letní dílna hudební výchovy 1 1.051,-

Seminář pro učitele sbormistry 1        321,-

Školení „Základy první pomoci“ 15     3.380,-

Seminář - Zákon o pedagogických pracovnících 1        366,-

Seminář: Novela školského zákona 1        396,-

Seminář pro vyučující EKN 1  1.060,-

Celkové výdaje na další vzdělávání 27    16.072,-

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 celého našeho regionu. Žáci se veřejnosti představili v mnoha projektech, na 
kulturních  akcích  a  veřejných  koncertech.  Velkou  radost  jsme  měli  z úspěchů  našich  žáků 
v mezinárodních soutěžích a v krajských a ústředních kolech soutěže ZUŠ.
Z hudebního  oboru  se  prezentovala  na  veřejnosti  doma  i  v zahraničí  řada  žáků  –  sólistů  a 
komorních seskupení.
Nejvýrazněji se  prezentoval Dětský pěvecký sbor Zvonky, nově vzniklý soubor Dixieland, dále pak 
Dechový orchestr Morava, hudební soubor Bohemica, žesťové trio a pěvecká seskupení.
Dětský pěvecký sbor Zvonky vystoupil v rámci spolupráce s Konzervatoří P. J. Vejvanovského 
v cyklu komorních koncertů v projektu „Pocta Dvořákovi a Smetanovi“ v sále Nadsklepí Kroměříž, 
společně  s dětským  pěveckým  sborem  Zvonečky  a  Dívčím  pěveckým  sborem  ze  Střední 
pedagogické školy Kroměříž vystoupil na  Jarním koncertě ke Dni matek. Společně s Dechovým 
orchestrem Morava   se  představil  na  Adventním koncertě  v Hulíně  a   Kojetíně.  Ve  spolupráci 
s Hanáckou dechovou hudbou Hulíňané  vystoupil  na  Svíčkových vánočních koncertech a  se 
Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín se prezentoval  na vánočním koncertě v kostele sv. 
Václava v Hulíně. 



Hudební soubor Dixieland  vystoupil  při  rozsvícení vánočního stromu,  v pořadu „Jak se pečou 
vánoce“, na Svíčkových vánočních koncertech Hanácké dechové hudby Hulíňané, na plese ZUŠ a 
plese COPT Kroměříž, na vernisážích v Hulíně, v Muzeu Kroměříž, na vystoupeních v Holešově, 
Količíně a ve Zlíně.
Dechový orchestr Morava účinkoval na hulínských hodech, na vánočních koncertech v Hulíně a 
Kojetíně, v rámci projektu ZUŠKA? ZUŠKA! ve Zlíně, na festivalu Václava Smoly v Hulíně a  v 
Dolnej  Súči.  Kroměřížským  posluchačům  se  představil  v rámci  akce,  kterou  pořádal  Klub 
UNESCO na promenádním koncertě v Květné zahradě.
Hudební  soubor Bohemica  vystoupil  na  hulínských hodech,  při  rozsvícení  vánočního  stromu, 
vánočním pořadu „ Jak se pečou Vánoce“, na vernisážích v Hulíně a na výchovných koncertech pro 
MŠ.
Výtvarný obor připravil pro děti z MŠ a žáky ZŠ výtvarné dílny a v červnu výstavu prací žáků 
v Kulturním klubu Hulín. Na krajské přehlídce výtvarného oboru ZUŠ vystavovali žáci naší školy 
ve  Zlíně   výtvarnou  řadu  „  Velké  maličkosti“.  Výtvarná  řada  žáků  naší  školy  postoupila  na 
celostátní přehlídku VO ZUŠ do Šternberku. Ve spolupráci s hudebním a literárně dramatickým 
oborem se žáci VO podíleli na přípravě řady školních akcí.
Literárně dramatický obor  zorganizoval také řadu zajímavých projektů.
Pro rodiče a veřejnost připravili  „Den otevřených dveří“, soutěž žáků LDO „Mistr improvizace“, 
„Mistr moderace“, pořad „Mikulášské nadělování“, „Večer plný monologů“ a „Večer absolventů“. 
Ve spolupráci s hudebním a výtvarným oborem byl připraven pro děti MŠ, žáky ZŠ a veřejnost 
komponovaný pořad „Jak se pečou Vánoce“, „Hulínský Oskar“ .
Při organizování akcí a projektů školy byl kladen velký důraz na spolupráci všech tří oborů. 
Velkou  radost  jsme  měli  z úspěchů  našich  žáků  v mezinárodních  soutěžích  a  v krajských  a 
ústředních kolech soutěže ZUŠ.
O všech aktivitách,  činnosti  školy a  úspěších  žáků každoročně informujeme rodiče  a  veřejnost 
prostřednictvím školního občasníku „Liduška“.

DPS Zvonky a Dívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy Kroměříž 
při Jarním koncertu pěveckých sborů



Soubor taneční hudby Bohemica

Žáci LDO při svém vystoupení



Mládí v dramaťáku

Předávání sošek Oskara



Dechový soubor Morava na vystoupení v Květné zahradě pro Klub UNESCO

Dixieland ZUŠ Hulín



Výsledky soutěží ve školním roce 2013/2014

Mezinárodní soutěže

VII. ročník  MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE VE ZPĚVU KOMORNÍCH 
ANSÁBLŮ

STONAVSKÁ BARBORKA

v kategorii ZUŠ  do 12 let získalo pěvecké duo 

1. místo

v kategorii ZUŠ  do 16 let získalo pěvecké duo 

1. místo

Úsměvy po soutěži ve Stonavě



Mezinárodní interpretační soutěž PRO BOHEMIA OSTRAVA 2014

1 žák ve hře na baryton získal  3. cenu

Ze soutěže v Ostravě

Mezinárodní soutěžní přehlídka Nová Konfrontace v Karviné

1 žákyně ve hře na elektronické klávesy se umístila

ve stříbrném pásmu

 Mezinárodní soutěž ve hře na elektronické klávesy v Povážské Bystrici

1 žákyně se umístila

v bronzovém pásmu

Ze soutěže v Povážské Bystrici



 Mezinárodní soutěž  pěveckých sborů v Bratislavě 

Dětský pěvecký sbor Zvonky získal 1. místo a stal se absolutním vítězem své kategorie

DPS Zvonky v Bratislavě

Mezinárodní soutěž II. Ognopolsi Konkurs Mlodych Indywidualnosti 
Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

účastnili se 2 žáci žesťového oddělení

Naši tenoristé v Polsku



Výtvarná soutěž s názvem „Všechny barvy duhy“, kterou vyhlásilo Evropské 
výtvarné centrum pro postižené děti – Sněženka

byla oceněna 1 žákyně

Okresní kolo soutěže ZUŠ

 Hra na klavír

kategorie umístění

0. 2. místo

0. 1. místo

0. 2. místo

0. 1. místo

I. 1. místo

I. 1. místo

II. 2. místo

II. 1. místo

IV. 1. místo

IV. 1. místo s postupem

V. 1. místo

VII. 1. místo s postupem

Hra na housle

kategorie umístění

I. 1. místo 

Komorní hra kytar

kategorie umístění

kytarové trio
I.

3. místo 

 Krajské kolo soutěže ZUŠ

Hra na klavír

kategorie umístění

IV. 1. místo s postupem

VII. 2. místo

Žákyně naší školy se stala absolutní vítězkou soutěže.



Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru
sólový projev, přednesový, dramatický, loutkařský

3 žáci získali ocenění ve zlatém pásmu

z toho 2 žáci postoupili do ústředního kola

1 žák získal ocenění ve stříbrném pásmu

3 žáci získali čestné uznání

Krajská přehlídka výtvarného oboru ZUŠ

Výtvarná řada „Velké maličkosti“  postoupila do ústředního kola

Práce žáků výtvarného oboru

Práce žáků výtvarného oboru



Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Hra na klavír

kategorie umístění

IV. 2. místo

Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru
sólový projev, přednesový, dramatický, loutkařský

1 žák získal ocenění v bronzovém pásmu

1 žákyně získala čestné uznání

Hra dechových orchestrů

Dechový orchestr Morava získal ocenění ve zlatém pásmu.

Čtyři žáci orchestru byli oceněni diplomem za mimořádný instrumentální výkon.

Dechový orchestr Morava v ústředním kole soutěže ZUŠ



Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity škol:

Ve  školním  roce  2013  –  2014  jsme  jako  v minulých  letech  žákům  vytvořili  příležitost 
k vystoupením,  koncertům  a  výstavě  výtvarných  prací.  Žáci  a  učitelé  účinkovali   během 
uplynulého školního roku na 85 akcích.
V rámci přípravy na veřejná vystoupení byla uspořádána soustředění žáků.

Nově byla navázána spolupráce s Dívčím pěveckým sborem Střední pedagogické školy Kroměříž a 
Klubem UNESCO Kroměříž.  Ve  spolupráci  se  SRPDŠ při  dechovém orchestru  Morava  škola 
pořádala v Hulíně již 28. ročník festivalu mládežnických dechových orchestrů – Festival Václava 
Smoly. 

Festival Václava Smoly

V rámci projektu ZUŠKA? ZUŠKA!  se  zlínskému publiku za naši školu představili žáci literárně 
dramatického  oboru,  Dechový  orchestr  Morava,  soubor  Bohemica  a  soubor  Dixieland.  Na 
slavnostním koncertě v  sále Kongresového centra vystoupila klavíristka z naší školy, žesťové trio a 
Dětský pěvecký sbor Zvonky společně s vybranými pěveckými sbory ZUŠ Zlínského kraje.

Žáci naší ZUŠ v projektu ZUŠKA? ZUŠKA!



Žákyně klavírního oddělení  naší ZUŠ v projektu ZUŠKA? ZUŠKA!

DPS Zvonky společně s vybranými pěveckými sbory ZUŠ v projektu ZUŠKA? ZUŠKA!



Škola pořádala ve spolupráci se SRPDŠ  zájezd na koncert Filharmonie Bohuslava Martinů do Zlína 
na vánoční koncert a již VII. reprezentační ples ZUŠ

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 
- ZUŠ ve Zlínském kraji
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž  
- ZŠ Nábřeží Hulín 
- ZŠ Kostelec u Holešova
- MŠ Hulín, MŠ Pravčice
- Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín 
- Kulturní klub Hulín 
- Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín 
-     Hanácká  dechová hudba Hulíňané 
- Dívčí pěvecký sbor střední pedagogické školy Kroměříž
- Knihovna Hulín
- SRPDŠ při ZUŠ Hulín
- SRPDŠ při Dechovém orchestru Morava
- Klub UNESCO Kroměříž

Mezinárodní spolupráce:

Ve školním roce 2013/2014 škola i nadále rozvíjela mezinárodní spolupráci s partnerskými školami 
Základní uměleckou školou  Zlaté Moravce /Slovensko/, Państwowou szkolou muzycznou  I.st. im. 
Marcina Kamińskiego w Sierpcu /Polsko/ a Dechovým orchestrem z Dolnej Súče /Slovensko/.

V rámci mezinárodní spolupráce byli ve dnech 3. - 5.10. 2013 učitelé a žáci naší školy pozváni do 
Zlatých  Moravců  na  oslavy  70.  výročí  založení  ZUŠ  Zlaté  Moravce.  Společně  s našimi 
zahraničními partnery z hudební školy v Sierpcu se  žáci naší školy prezentovali na slavnostním 
koncertě ve Zlatých  Moravcích.

Ze slavnostního koncertu k 70. výročí založení ZUŠ Zlaté Moravce



Ve dnech 5. 6. – 7. 6. 2014 jsme pozvali žáky a učitele  z partnerských škol na společné setkání do 
Hulína. Kromě vzájemné výměny zkušeností učitelů se naši hosté podíleli na programu  společného 
slavnostního koncertu k 35. výročí naší školy.

Ze slavnostního koncertu k 35. výročí založení ZUŠ Hulín

Ze slavnostního koncertu k 35. výročí založení ZUŠ Hulín



Ze slavnostního koncertu k 35. výročí založení ZUŠ Hulín

Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín pokračoval ve spolupráci s Dechovým orchestrem  z Dolnej 
Súče. V červnu 2014 účinkovali oba orchestry na festivalu v Hulíně a v Dolnej Súči.
                      

Dechový soubor Morava na festivalu v Dolnej Súči



Kalendář akcí ve školním roce 2013/2014

08.09.14
Dámská jízda
v režii žáků LDO

Kulturní dům
Skaštice

28.09.13 
Hulínské hody 
účinkování žáků HO a LDO na hulínských hodech 

 
letní kino
Hulín 

12.10.13 
Natáčení CD 
DPS Zvonky natáčel s Hulíňany 

 
sál ZUŠ 
Hulín 

16.10.13 
Koncert pro seniory 
vystoupení žáků HO 

 
Dům seniorů
Kostelec u Holešova

22.10.13 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

09.11.13 
Soustředění DO Morava 
víkendové soustředění orchestru v Roštíně 

 
sokolovna
Roštín 

10.11.13 
Hulínský Oskar 
populární pořad hulínské ZUŠ – mistr improvizace/šoumen

 
Kulturní klub
Hulín 

12.11.13 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

16.11.13 
Soustředění pěveckých sborů 
víkendové soustředění DPS Zvonky a Zvonečky 

 
sál ZUŠ
Hulín 

21.11.13 
Hudební odpoledne 
koncert posluchačů kroměřížské konzervatoře 

 
sál ZUŠ
Hulín 

29.11.13 
Rozsvícení stromu 
vystoupení žáků HO 

 
náves
Pravčice 

30.11.13 
Rozsvícení stromu 
vystoupení  žáků HO a LDO 

 
náměstí
Hulín 

03.12.13 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

04.12.13 
Mikuláš v MŠ 
mikulášské nadělování žáků LDO 

 
MŠ
Hulín 

05.12.13 
Třídní besídka 
žáků p. uč. Mgr. Davida Jugy 

 
sál ZUŠ
Hulín 

06.12.13 
Stonavská Barborka 
účast žáků pěveckého oddělení na soutěži 

 
Kulturní dům
Stonava 

08.12.13 
Zatoulaný zvoneček 
zájezd žáků ZUŠ na vánoční  koncert 

 
Kongresové centrum
Zlín 

09.12.13 
Vánoční koncert 
DPS Zvonky a DO ZUŠ Kojetín 

 
Kulturní dům
Kojetín 

10.12.13 
Třídní besídka 
 žáků p. uč. Mgr. Evy Kamarádové 

 
sál ZUŠ
Hulín 

12.12.13 
Třídní besídka 
žáků p. uč. Libora Žabenského 

 
sál ZUŠ
Hulín 

13.12.13 
Třídní besídka 
žáků p. uč. Pavly Mlčákové 

 
sál ZUŠ
Hulín 

15.12.13 
Adventní koncert 
koncert Zvonečků, Zvonků a DO Morava 

 
Kulturní klub
Hulín 

16.12.13 
Koncert pro ŠD 
vystoupení žáků ZUŠ pro školní družinu 

 
sál ZUŠ
Hulín 

17.12.13 
Jak se pečou Vánoce 
komponovaný pořad žáků ZUŠ 

 
Kulturní klub
Hulín 

19.12.13 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

20.12.13 
Svíčkový koncert 
vystoupení  DPS Zvonky a Hulíňanů 

 
Kulturní klub
Hulín 



21.12.13 
Svíčkový koncert 
vystoupení DPS Zvonky a Hulíňanů

 
Kulturní klub
Hulín 

25.12.13 
Vánoční koncert 
vystoupení DPS Zvonky a SPS Smetana 

 
kostel sv. Václava
Hulín 

23.01.14 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

25.01.14 
Reprezentační ples ZUŠ 
tradiční ples  školy 

 
Kulturní klub
Hulín 

28.01.14 
Třídní besídka 
žáků p. uč. Hany Odstrčilíkové 

 
sál ZUŠ
Hulín 

13.01.14
Sluha dvou pánů
žáci LDO na divadelním představení

konzervatoř
Brno

25.01.14
Dixieland na plese ZUŠ
vystoupení souboru 

Kulturní klub
Hulín

03.02.14 
Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle 

 
sál ZUŠ
Hulín 

04.02.14 
Den otevřených dveří
ukázková hodina výuky v LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

05.02.14 
Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru 

 
sál ZUŠ
Hulín 

06.02.14 
Soutěž ZUŠ 
školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír 

 
sál ZUŠ
Hulín 

07.02.14
Dixieland na plese COPT Kroměříž
vystoupení souboru 

COPT
Kroměříž

08.02.14 
Soustředění DPS Zvonky 
víkendové soustředění pěveckého sboru 

 
sál ZUŠ
Hulín 

11.02.14 
Třídní besídka 
žáků p. uč. Mgr. Dany Zapletalové 

 
sál ZUŠ
Hulín 

15.02.14
Den otevřených dveří
účinkování žáků HO v ZŠ Kostelec u Holešova

ZŠ
Kostelec u Holešova

18.02.14
Ukázková hodina
výuky v LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

20.02.14 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

23.02.14 
Soustředění LDO 
víkendové soustředění žáků LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

25.02.14 
Pocta Dvořákovi  a Smetanovi 
DPS Zvonky v cyklu komorních koncertů 

 
Kino Nadsklepí
Kroměříž 

26.02.14 
Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži ve hře na housle 

 
ZUŠ
Kroměříž 

27.02.14 
Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži ve hře na klavír 

 
ZUŠ
Kroměříž 

28.02.14 
Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži ve hře na klavír 

 
ZUŠ
Kroměříž 

01.03.14 
Pochovávání basy
žáci LDO pochovávají basu 

 
Kulturní klub
Hulín 

13.03.14 
Okresní kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži v komorní hře kytar 

 
ZUŠ D-Music
Kroměříž 

17.03.14 
Soutěž ZUŠ 
okresní kolo soutěže LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

22.03.14 
Soustředění DPS Zvonky 
víkendové soustředění pěveckého sboru 

 
sál ZUŠ
Hulín 

25.03.14 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 



25.03.14
Na kus řeči v LDO
vystoupení žáků LDO  pro rodiče 

Kulturní klub
Hulín 

27.03.14 
Krajské kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži ve hře na klavír 

 
ZUŠ
Kroměříž 

28.03.14 
Krajské kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži ve hře na klavír 

 
ZUŠ
Kroměříž 

03.04.14 
Třídní besídka 
žáků ze třídy uč. Davida Jugy 

 
sál ZUŠ
Hulín 

04.04.14 
Soutěž dechových orchestrů ZUŠ 
účast DO Morava na soutěži 

 
Kulturní dům
Zdounky 

08.04.14 
Třídní besídka 
žáků ze třídy uč. Libora Žabenského 

 
sál ZUŠ
Hulín 

11.04.14
Krajské kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži LDO

 
ZUŠ
Karolinka

15.04.14 
Třídní besídka 
žáků ze třídy uč. Ivony Sedláčkové 

 
sál ZUŠ
Hulín 

24.04.14 
Třídní besídka 
žáků tříd uč. Zdeny Šímové Bubeníčkové a Davida Jugy 

 
sál ZUŠ
Hulín 

25.04.14 
Mezinárodní soutěž pěveckých sborů
DPS Zvonky na soutěži v Bratislavě 

 
Bratislava
Slovensko 

26.04.14
Pálení čarodějnic Količín
vystoupení souboru Dixieland

náves
Količín

28.04.14 
Hulínský Oskar 
další kolo populární soutěže 

 
Kulturní klub
Hulín 

28.04.14
Na kus řeči v LDO
vystoupení žáků LDO  pro rodiče 

Kulturní klub
Hulín 

29.04.14 
Žákovský koncert 
vystoupení žáků HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

10.05.14 
II. Ognopolski Konkurs 
vystoupení žáků HO na soutěži 

 
Sierpc
Polsko 

16.05.14
Zuška? Zuška!
Vystoupení žáků HO a LDO na festivalu 

Zlín

18.05.14 
Absolventský večer
vystoupení absolventů LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

20.05.14 
Absolventský koncert 
vystoupení absolventů HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

23.05.14 
Soutěž DO ZUŠ 
účast DO Morava na soutěži 

 
Kulturní dům
Letovice 

24.05.14
Kácení máje Holešov
vystoupení souboru Dixieland

náměstí
Holešov

27.05.14
Vernisáž VO
vystoupení souboru Dixieland

Kulturní klub 
Hulín

27.05.14
Vernisáž VO ZUŠ
výstava výtvarných prací

Kulturní klub 
Hulín

30.05.14
Ústřední kolo soutěže ZUŠ 
účast žáků na soutěži LDO

 
ZUŠ
Uherské Hradiště

2.6.2014 
Absolventský večer
vystoupení absolventů LDO 

 
Kulturní klub
Hulín 

03.06.14 
Absolventský koncert 
vystoupení absolventů HO 

 
sál ZUŠ
Hulín 

05.06.14
Zahájení výstavy dobových kostýmů v Muzeu Kroměříž
vystoupení souboru Dixieland

Muzeum
Kroměříž

06.06.14 
35. výročí školy 
Slavnostní koncert k výročí školy 

 
Kulturní klub
Hulín 



07.06.14 
Festival DO 
účast DO Morava na festivalu v Dolnej Súči 

 
náměstí
Dolná Súča 

15.06.14 
Festival V. Smoly 
vystoupení DO Morava na festivalu 

 
letní kino
Hulín 

16.05.14
Hulínský Oskar
předávání populárních sošek

Kulturní klub
Hulín 

20.06.14 
Promenádní koncert 
vystoupení DO Morava pro Klub UNESCO 

 
Květná zahrada
Kroměříž 

26.06.14
Vyřazení žáků ZŠ
vystoupení žáků školy na slavnostním vyřazení žáků ZŠ

Kulturní klub 
Hulín



Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:

Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2013/2014 provedena.

Provedené kontroly:

Dne 4.10.2013 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení Kroměříž kontrola 
plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky

Dne 17.4.2014 byla provedena kontrola  Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

Kontrolní zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky.

Údaje o spolupráci s odborovou organizací

Odborová organizace na škole nepůsobí. 

Základní údaje o hospodaření školy

Výnosy roku 2013
Celkové výnosy činily 7 357 423,27 Kč, z toho dotace  6 323 915,00 Kč, ostatní výnosy včetně 
školného činily 1 004 855,27 Kč,  čerpání fondu  28 652,97 Kč.

Náklady roku 2013
Celkové náklady činily  7 357 423,24 Kč, z toho náklady hrazené z dotace  6 323 915,00 Kč, 
provozní náklady  1 004 855,27 Kč, čerpání fondu  28 652,97 Kč.

Výsledek hospodaření roku 2013
Výsledek hospodaření v ZUŠ Hulín za rok 2013 byl  0,- Kč.



Závěr výroční zprávy: 

Školní rok 2013/2014  byl  pro naši školu jubilejní.   Akcemi  a slavnostním  koncertem jsme si 
připomněli  35. výročí  jejího založení. Škola poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, 
výtvarném a  literárně  dramatickém oboru a  sehrává významné místo  ve vzdělávacím systému 
Zlínského kraje. 
Výsledky  žáků  ve  vzdělávacím  procesu  a  vynikající  úspěchy  a  ocenění  žáků  jsou  výsledkem 
cílevědomé, soustavné a obětavé práce pedagogických pracovníků.  
Ve školním roce 2013/2014 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu v přípravném 
studiu a v 1. a   2. ročníku I. a II. stupně. Školní vzdělávací program byl v závěru školního roku 
přehodnocen a byly provedeny drobné úpravy pro školní rok 2014/2015.
Hlavní  prioritou  ve  všech  oborech  bylo  zachování  kvality  poskytovaného  vzdělávání.  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. 
Snažili jsme se o spokojenost žáka, trvalý rozvoj jeho kompetencí a uměleckých dovedností. Velký 
důraz byl kladen na spolupráci s rodiči.
Pokračovali jsme v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v uměleckých oborech.
Velmi  dobře  se  rozvíjela  již  zmíněná  mezinárodní  spolupráce  mezi  partnerskými  uměleckými 
školami v Sierpcu, Zlatých Moravcích a  s  Dechovým souborem z Dolnej Súče. 
V rámci zlepšení materiálního vybavení byly zakoupeny nové hudební nástroje, učební pomůcky a 
učebna  výtvarného oboru byla vybavena novým nábytkem. 
V rámci zkvalitnění výuky jsme zahájili jednání s vlastníkem budovy – Městem Hulín o rozšíření 
učeben v přízemí budovy naší školy po uvolněných prostorách bývalé lékárny.
Financování některých mimořádných aktivit Dětského pěveckého sboru Zvonky a zajištění projektu 
mezinárodní spolupráce k 35.výročí školy jsme zajistili z mimorozpočtových zdrojů – grantem od 
Města Hulína a sponzoringem TOSHULIN.

Emilie Šimordová
ředitelka školy

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2013/2014 vypracovala 
Emilie Šimordová -  ředitelka školy.

Datum projednání na pedagogické radě: 30.9.2014

V Hulíně 29.9.2014
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