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 2014 - 2015

Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
Další místa poskytovaného vzdělání:

Forma hospodaření:
IČO:
IZO:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Ředitelka školy:
Data jmenování do funkce:
jmenování do funkce ředitelky
potvrzení ve funkci na základě
konkursního řízení
jmenování do funkce ředitelky
potvrzení ve funkci na základě
konkursního řízení
potvrzení ve funkci na základě
hodnocení práce ředitelky školy
potvrzení ve funkci
Zástupce statutárního orgánu:
Kontakt na zařízení:

Pracovník pro informace:
Datum zřízení školy:
Datum zařazení do sítě:
Změna v údajích rejstříku škol:

Základní umělecká škola Hulín
náměstí Míru 123, 768 24 Hulín
Kostelec u Holešova 191, 768 43
Pravčice 148, 76844
Třebízského 194, 768 24 Hulín
Příspěvková organizace
63458641
110004850
Zlínský kraj
tř. T. Bati 3792
761 90 Zlín
Emilie Šimordová
1. 9. 1985
1. 6. 1990
1. 1. 1996
22. 4. 1996
6. 4. 2000
1. 7. 2012
Petr Voříšek
tel. fax: 573 350 605
e-mail: reditelka@zushulin.cz
www.zushulin.cz
Emilie Šimordová, ředitelka školy
31. 8. 1978
24. 5. 1996
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 2014/2015
Žáků celkem:
z toho hudební obor
výtvarný obor
literárně dramatický obor
z toho dospělých žáků
dospělých absolventů

400
290
40
70
0
0
Školné v jednotlivých oborech /Kč /pololetně/
600 - 1475
800 - 950
1300 - 1350

Hudební
Literárně dramatický
Výtvarný

Přehled oborů vzdělání
Obory vyučované ve školním roce 2014/2015
Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický
Obor:

Hudební

Literárně dramatický

Výtvarný

Počet žáků

290

70

40

Počet tříd

12,5

1,7

0,5

Počet hodin

268

36

11

0

0

0

Počet žáků s rozšířeným vyučováním

Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru

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

Dechový soubor Morava
Dětský pěvecký sbor Zvonky
Soubor komorní a taneční hudby Bohemica
Soubor Dixieland
Smyčcový soubor
Soubor zobcových fléten v Hulíně a v Kostelci u Holešova
Soubor kytar

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015
k datu 30. 6. 2015

Počet fyzických osob
27
3

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Přepočtené úvazky
13,9
0.8

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015
poř. číslo

pracovní zařazení,
funkce

úvazek

kvalifikace

1.

ředitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, hoboj

41

2.

zástupce ředitele

1

střední odborné, vojenská hudební škola,
pozoun

34

3.

učitelka

0,95

vyšší odborné, konzervatoř, příčná flétna

35

4.

učitel

0,6

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon
vysokoškolské

6

5.

učitelka

0,47

vyšší odborné, vysokoškolské, příčná
flétna,HN

2

6.

učitel

0,26

vyšší odborné, konzervatoř, kytara

5

7.

učitelka

0,17

vyšší odborné, konzervatoř, klavír
vysokoškolské PF Olomouc klavír, HV

20

8.

učitelka

9.

stupeň vzdělání, obor, aprobace

roků
ped. praxe

0,21

vyšší odborné, konzervatoř, klavír,
vysokoškolské PF Ostravské university
HV, sbormistrovství

19

učitelka

0,26

vysokoškolské, PF Olomouc, HV, zpěv

19

10.

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, housle

39

11.

učitelka

1

pedagogická škola, DAMU, LDO

25

12.

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, klavír

9

13.

učitel

0,47

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské, JAMU, kontrabas

34

14.

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon

33

15.

učitel

0,43

vyšší odborné, konzervatoř, klarinet

17

16.

učitel

0,69

vyšší odborné, konzervatoř, pozoun

11

17.

učitelka
zástup za RD

0,52

vysokoškolské,VO pro ZUŠ

3

18.

učitel

0,34

vyšší odborné, viola

28

19.

učitel
zástup za RD

0,09

vyšší odborné, konzervatoř

5

20.

učitelka
zástup za MD

0,23

střední odborné

2

21.

učitelka

0,26

vyšší odborné, konzervatoř, příčná létna

4

22.

učitel

0,22

vyšší odborné,konzervatoř,
vysokoškolské housle

23.

učitelka

0,30

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské klavír

4

24.

učitel
zástup za MD

0,28

střední odborné

2

25.

učitel

0,34

vyšší odborné, konzervatoř, bicí

1

26.

učitelka
zástup za RD

0,14

vyšší odborné, vysokoškolské

12

učitelka
zástup za RD

0,7

vyšší odborné, vysokoškolské, klavír

24

učitel
zástup za RD .

0,39

střední odborné, konzervatoř, sólový zpěv

1

učitelka
zástup za RD

0,26

střední odborné, konzervatoř, sólový zpěv

1

učitel
zástup za RD .

0,09

vyšší odborné, konzervatoř

5

27.
28.
29.
30.

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

7
8
8
5
2

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
28 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
2 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /zástup za RD /

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015
k datu 30. 6. 2015

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
2
0

Přepočtené úvazky
1,53
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015
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 2014/2015
Obory:
Počty žáků přihlášených
Počty žáků přijatých

Hudební
67
59

Literárně dramatický
20
11

Výtvarný
29
14

Absolventi školy ve školním roce 2014/2015 v jednotlivých oborech
Obory:
Počty absolventů

Hudební
23

Literárně dramatický
23

Výtvarný
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

1

1

Údaje o výsledcích vzdělávání
Hodnocení žáků na konci školního roku 2014/2015
stupeň hodnocení
prospěl s vyznamenáním

322

prospěl

neprospěl

26

0

Ostatní žáci přípravného studia / 52 žáků / nejsou hodnoceni a dostávají potvrzení o studiu.

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, kulturních akcích a
veřejných koncertech u nás i v zahraničí. Velkou radost jsme měli z úspěchů našich žáků v mezinárodních
soutěžích, okresních, krajských a ústředních kolech soutěže ZUŠ.
Z hudebního oboru se nejvýrazněji prezentoval Dětský pěvecký sbor Zvonky, Dechový orchestr Morava,
soubor Dixieland, žesťová a pěvecká seskupení a řada žáků - sólistů.
Dětský pěvecký sbor Zvonky vystoupil společně s Dívčím pěveckým sborem ze Střední pedagogické školy
Kroměříž a Smíšeným pěveckým sborem Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž na koncertě
v Kroměříži, v projektu „Jak se pečou vánoce“, se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín se prezentoval
na vánočním koncertě v kostele sv. Václava v Hulíně a na Jarním koncertě v Hulíně. Ve spolupráci
s Konzervatoří P. J. Vejvanovského vystoupil na vánočním koncertě v Dubu na Moravě a v Kroměříži.
V mezinárodní soutěži pěveckých sborů „Svátky písní“ v Olomouci získal zlaté pásmo a titul absolutního vítěze
kategorie.

DPS Zvonky při koncertu pro základní školy

Dechový orchestr Morava účinkoval na hulínských hodech, na Slavnostním koncertě v KK Hulín k 30. výročí
svého založení, v rámci projektu „ZUŠKA? ZUŠKA!“ ve Zlíně, Kroměříži, dále se prezentoval na festivalu
Václava Smoly v Hulíně, Dolnej Súči, Lošticích a v Ratíškovicích. Kroměřížským posluchačům se představil
na promenádním koncertě, který pořádal Klub UNESCO Kroměříž.

DO Morava na slavnostním koncertě k 30. výročí svého založení
Hudební soubor Dixieland vystoupil na hulínských hodech, při rozsvícení vánočního stromu v Hulíně,
Míškovicích, v pořadu „Jak se pečou vánoce“, na vernisážích v Hulíně, Muzeu Kroměřížska, na vystoupeních
v Holešově, Količíně a v projektu „ ZUŠKA? ZUŠKA!“ ve Zlíně a v Domě kultury v Kroměříži.
Společně s Dechovým orchestrem Morava ZUŠ Hulín vystoupil na promenádním koncertě, který pořádal Klub
UNESCO Kroměříž.

Dixieland v pořadu „Jak se pečou Vánoce“

Žáci hudebního oboru vystoupili na třídních a veřejných koncertech, na vystoupeních pro MŠ, školní družinu,
seniory, ve spolupráci se ZUŠ okresu Kroměříž na slavnostním koncertě v Kulturním domě Kroměříž a při
dalších příležitostech.
Žákyně klavírního oddělení vystoupila ve spolupráci s Filharmonií B. Martinů Zlín na Novoročním koncertě
v Kongresovém centru Zlín.

Z vystoupení žákyně klavírního oddělení na „Novoročním koncertě“ ve Zlíně

Výtvarný obor připravil pro děti z MŠ a žáky ZŠ výtvarné dílny a v červnu výstavu prací žáků v Kulturním
klubu Hulín. Ve spolupráci s hudebním a literárně dramatickým oborem se žáci VO podíleli na přípravě řady
školních akcí.

Práce žáků výtvarného oboru

Literárně dramatický obor připravil také řadu zajímavých projektů. Nejvýrazněji se prezentovali žáci LDO
v projektu „Cikáni jdou do nebe“ na filmovém festivalu ve Zlíně a v sále Domu kultury v Kroměříži v rámci
festivalu „ZUŠKA? ZUŠKA!“. Pro rodiče připravili ukázkovou hodinu, pořad „ Na kus řeči s dramaťákem“,
„ Noc s dramaťákem“, projekt „Obecná škola“, pořad „Mikulášské nadělování“ a soutěž žáků LDO „Hulínský
Oskar“. Ve spolupráci s hudebním a výtvarným oborem byl připraven pro děti MŠ, žáky ZŠ a veřejnost
komponovaný pořad „Jak se pečou Vánoce“.

Z vystoupení „Cikáni jdou do nebe“ na filmovém festivalu ve Zlíně

Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2014/2015 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 9. -12. dubna 2015 učitelé a žáci naší školy pozváni společně
s našimi zahraničními partnery ze ZUŠ Zlaté Moravce do Sierpcu. Kromě poznávání kulturních památek
tamního regionu a vzájemného předávání zkušeností byl uspořádán společný koncert žáků všech tří škol.

Ředitelé partnerských škol

Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín pokračoval ve spolupráci s Dechovým orchestrem
V červnu 2015 účinkovali oba orchestry na festivalu v Hulíně a v Dolnej Súči.

Z vystoupení v Dolnej Súči

z Dolnej Súče.

Výsledky soutěží ve školním roce 2014/2015
Mezinárodní soutěže
Mezinárodní soutěž v komorní hře v polském Sierpcu
Tenorové duo získalo 2. místo

Z vystoupení na mezinárodní soutěži v polském Sierpcu
Mezinárodní soutěži ve hře na žesťové nástroje v Trenčíně
Jeden žák se umístil ve hře na tubu na 2. místě.
Jeden žák se umístil ve hře na tenor na 1. místě a získal titul absolutního vítěze soutěže.

Žáci po soutěžním vystoupení

Houslová soutěž Archetti in Moravia
Jedna žákyně byla oceněna čestným uznáním.

Z vystoupení na soutěži
X. ročník Mezinárodní interpretační soutěže ve hře na dechové nástroje „ Žestě Brno“
Jeden žák se ve hře na tubu umístil na 2. místě.

Z vystoupení na soutěži

Mezinárodní soutěž „ Svátky písní“ Olomouc 2015
Dětský pěvecký sbor Zvonky ZUŠ Hulín se umístil ve zlatém pásmu a získal titul absolutního vítěze své
kategorie.

DPS Zvonky po soutěži v Olomouci
8. ročník soutěžní přehlídky základních uměleckých škol SR a ČR ve hře na keyboard
Dvě žákyně se umístily ve zlatém pásmu.

Žákyně po soutěži

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ
Hra na dechové nástroje
nástroj

kategorie

umístění

zobcová flétna

I.

1. místo

zobcová flétna

II.

1. místo

zobcová flétna

III.

3. místo

příčná flétna

I.

3. místo

příčná flétna

I.

1. místo

příčná flétna

I.

2. místo

příčná flétna

II.

1. místo s postupem

příčná flétna

III.

2. místo

příčná flétna

III.

3. místo

příčná flétna

VI.

2. místo

Es klarinet

I.

2. místo

B klarinet

I.

2. místo

B klarinet

IV.

1. místo

tenor

I.

1. místo

křídlovka

I.

2. místo

tuba

I.

1. místo s postupem

trubka

I.

2. místo

trubka

I.

1. místo s postupem

tenor

I.

2. místo

tenor

II.

1. místo s postupem

trubka

III.

1. místo

tenor

III.

1. místo s postupem

trubka

IV.

2. místo

trubka

IV.

1. místo

tenor

VI.

1. místo

tuba

VI.

1. místo s postupem

pozoun

VIII.

1. místo

Sólový a komorní zpěv
sólový/komorní
zpěv

kategorie

umístění

sólový zpěv

II.

1. místo

sólový zpěv

II.

1. místo

sólový zpěv

III.

1. místo s postupem

sólový zpěv

IV.

1. místo s postupem

sólový zpěv

V.b

1. místo s postupem

sólový zpěv

V.a

1. místo

sólový zpěv

V.a

1. místo s postupem

sólový zpěv

VI.b

1. místo s postupem

sólový zpěv

VII.a

1. místo s postupem

sólový zpěv

IX.a

1. místo s postupem

sólový zpěv

IX.a

1. místo s postupem

komorní zpěv

II.

1. místo s postupem

Ocenění žáků při vyhlášení výsledků
Jeden žák v sólovém zpěvu získal zvláštní cenu poroty za vynikající soutěžní výkon.
Pěvecké duo bylo oceněno porotou zvláštní cenou za vynikající soutěžní výkon.
KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ
Sólový a komorní zpěv
sólový/komorní
zpěv

kategorie

umístění

sólový zpěv

III.

2. místo

sólový zpěv

IV.

1. místo

sólový zpěv

V.b

1. místo s postupem

sólový zpěv

V.a

1. místo

sólový zpěv

VI.b

2. místo

sólový zpěv

VII.a

1. místo

sólový zpěv

IX.a

1. místo s postupem

sólový zpěv

IX.a

1. místo

komorní zpěv

II.

1.místo

Ocenění žáků při vyhlášení výsledků
1 žák obdržel pohár pro absolutního vítěze soutěže a 1 žákyně získala pohár pro třetího v absolutním pořadí.
Hra na dechové nástroje dřevěné
nástroj

kategorie

umístění

příčná flétna

II.

2. místo

Hra na dechové nástroje žesťové
nástroj

kategorie

umístění

tuba

I.

1. místo s postupem

trubka

I.

2. místo

tenor

II.

2. místo

tenor

III.

1. místo s postupem

tuba

VI.

1. místo

Ocenění žáků při vyhlášení výsledků
1 žák získal pohár pro druhého v absolutním pořadí.

ÚSTŘEDNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ

Sólový a komorní zpěv

sólový/komorní
zpěv

kategorie

umístění

sólový zpěv

V.b

1. místo

sólový zpěv

IX.a

3. místo

Hra na dechové nástroje
Nástroj

kategorie

umístění

tuba

I.

1. místo

tenor

III.

1. místo

Ocenění žáků a učitelů při vyhlášení výsledků
Žák ve hře na tenor byl vyhlášen absolutním vítězem oboru hry na tenor, baryton, pístový trombon.
Korepetitorka žáků při soutěžním programu obdržela cenu poroty za vynikající klavírní doprovod.
Vyučující hry na žesťové nástroje získal cenu za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost.

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy
Žáci a učitelé účinkovali během uplynulého školního roku na 97 akcích. Kromě již zmiňovaných aktivit byla
v rámci přípravy na veřejná vystoupení uspořádána pro žáky DPS Zvonky a DO Morava víkendová soustředění
na rekreačním středisku Tesák a Roštín.
Již druhým rokem pokračovala 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 29. ročník festivalu mládežnických dechových orchestrů – Festival Václava Smoly.

Foto z festivalu
Ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ byl uspořádán již VIII. reprezentační ples ZUŠ. Učitelé školy vystoupili na
koncertě učitelů.
Ve školním roce 2014/2015 naše škola organizovala pro vyučující ZUŠ Zlínského kraje vzdělávací seminář
„Nové metody ve hře na elektronické klávesové nástroje“.

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.
Škola spolupracuje se Zlínským krajem - zřizovatelem, Městem Hulín, ZUŠ Zlínského kraje, SRPDŠ při ZUŠ,
SRPDŠ při DO Morava, Konzervatoří P. J. Vejvanovského Kroměříž, ZŠ Nábřeží Hulín, ZŠ Kostelec u
Holešova, ZŠ Pravčice, MŠ Hulín, MŠ Pravčice, MŠ Záhlinice, Školní družinou při ZŠ Hulín, Střediskem
volného času Hulín, Filharmonií B. Martinů Zlín, Kulturním klubem Hulín, Smíšeným pěveckým sborem
Smetana Hulín, Hanáckou dechovou hudbou Hulíňané, Dívčím pěveckým sborem SPŠ Kroměříž, knihovnou
Hulín a Klubem UNESCO Kroměříž.

Kalendář akcí ve školním roce 2014/2015

11.09.14 hudební odpoledne
vystoupení Dixielandu ZUŠ
hulínské hody

28.09.14 vystoupení žáků HO a LDO na hulínských
hodech
15.10.14 Koncert pro seniory
vystoupení žáků HO
23.10.14 Žákovský koncert
vystoupení žáků HO
23.10.14 Žákovský koncert
vystoupení žáků HO
24.10.14 Vernisáž výstavy
vystoupení Dixielandu ZUŠ
25.10.14 Soutěž v Polsku
účast žáků žesťového oddělení na soutěži
28.10.14 Setkání na Brdu
vystoupení žáků žesť. oddělení
04.11.14 Ukázková hodina LDO
vystoupení žáků LDO pro rodiče
06.11.14 Vernisáž výstavy
vystoupení žáků HO
06.11.14 Ukázková hodina PHV
ukázka výuky žáků PHV
09.11.14 Soustředění DPS Zvonky
víkendové soustředění sboru
12.11.14 Soutěž na Slovensku
Účast žáků žesťového oddělení na soutěži
16.11.14 Soustředění DO Morava
víkendové soustředění orchestru
20.11.14 Žákovský koncert
vystoupení žáků HO
23.11.14 Slavnostní koncert
koncert k 30. výročí založení DO Morava
25.11.14 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p.uč. Odstrčilíkové
27.11.14 Rozsvícení stromu
vystoupení žáků HO
Seminář

28.11.14 seminář pro učitele EKN
28.11.14 Rozsvícení stromu
vystoupení žáků HO
30.11.14 Rozsvícení stromu
vystoupení žáků HO
02.12.14 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p. uč. Jugy
05.12.14 Mikuláš v LDO
žáci LDO nadělují

Kulturní klub
Hulín
letní kino
Hulín
obecní úřad
Kostelec u Holešova
sál ZUŠ
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
knihovna
Hulín
Sierpc
Polsko
rozhledna
Brdo
učebna LDO
Hulín
knihovna
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
chata
Tesák
ZUŠ
Trenčín
Sokolovna
Roštín
sál ZUŠ
Hulín
Kulturní klub
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
náves
Pravčice
učebna HN
Hulín
park
Hulín
náves
Míškovice
sál ZUŠ
Hulín
Kulturní klub
Hulín

sál ZUŠ
Hulín
sál ZUŠ
15.12.14 Třídní besídka
vystoupení žáků p.uč. Kamarádové a Poláškové Hulín
sál ZUŠ
15.12.14 Vánoční koncert
Hulín
Koncert pro školní družinu
náves
16.12.14 Rozsvícení stromu
Roštění
vystoupení žáků HO
Obecní úřad
16.12.14 Koncert pro seniory
Kostelec u Holešova
vystoupení žáků HO
kostel
17.12.14 Vánoční koncert
Dub na Moravě
vystoupení DPS Zvonky
Nadsklepí
18.12.14 Vánoční koncert
Kroměříž
vystoupení DPS Zvonky
Kulturní klub
18.12.14 Jak se pečou Vánoce
Hulín
komponovaný pořad žáků ZUŠ
Kulturní klub
19.12.14 Vánoční koncert
Hulín
vystoupení Diexilandu
Kulturní klub
20.12.14 Vánoční koncert
Hulín
vystoupení Diexilandu
kostel
25.12.14 Vánoční koncert
Hulín
koncert DPS Zvonky a SPS Smetana
kostel
28.12.14 Vánoční koncert
Ratíškovice
vystoupení HO
KUC
09.01.15 Novoroční koncert
vystoupení Z. Hložkové se Zlínskou filharmonií Zlín
sál ZUŠ
13.01.15 Třídní besídka
Hulín
vystoupení žáků tř. p. uč. Slivky
sál ZUŠ
15.01.15 Koncert učitelů
Hulín
vystoupení učitelů ZUŠ a jejich hostů
sál ZUŠ
19.01.15 Koncert
Hulín
koncert studentů konzervatoře pro žáky ZUŠ
sál ZUŠ
20.01.15 Třídní besídka
Hulín
vystoupení žáků p.uč. Šímové Bubeníčkové
sál ZUŠ
21.01.15 Soutěž ZUŠ
Hulín
školní kolo soutěže – klarinety
sál ZUŠ
22.01.15 Žákovský koncert
Hulín
vystoupení žáků HO
Kulturní klub
24.01.15 Ples ZUŠ
Hulín
VIII. Reprezentační ples ZUŠ Hulín
sál ZUŠ
27.01.15 Soutěž ZUŠ
Hulín
šk. kolo soutěže ve zpěvu
sál ZUŠ
28.01.15 Soutěž ZUŠ
Hulín
šk. kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu
sál ZUŠ
29.01.15 Třídní besídka
Hulín
vystoupení žáků žesťové třídy
sál ZUŠ
04.02.15 Soutěž ZUŠ
Hulín
školní kolo soutěže – flétny
sál ZUŠ
05.02.15 Soutěž ZUŠ
Hulín
školní kolo soutěže – žestě
11.12.14 Vánoční koncert
vystoupení žáků HO

Kulturní klub
Hulín
sál ZUŠ
17.02.15 Žákovský koncert
Hulín
vystoupení žáků HO
ZUŠ
19.02.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v okresním kole – zpěv
ZUŠ
20.02.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v okresním kole – zpěv
ZUŠ
24.02.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v okresním kole – klarinety
ZUŠ
25.02.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v okresním kole - zobc. flétny
ZUŠ
26.02.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v okresním kole – žestě
Kulturní klub
02.03.15 Na kus řeči s dramatikem
Hulín
beseda v LDO
ZUŠ
06.03.15 Soutěž ZUŠ
Karolinka
účast žáků v krajském kole – zpěv
sál ZUŠ
23.03.15 Žákovský koncert
Hulín
vystoupení žáků HO
ZUŠ
25.03.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast v krajském kole – dřeva
ZUŠ
26.03.15 Soutěž ZUŠ
Kroměříž
účast žáků v krajském kole – žestě
Kulturní klub
27.03.15 Dámská jízda
Hulín
vystoupení žáků LDO
Povážská Bystrica
31.03.15 Soutěž ZUŠ
Slovensko
účast žáků na soutěži - el. klávesy
Sierpc
11.04.15 Návštěva Sierpcu
Polsko
vystoupení žáků HO v polském Sierpcu
sál ZUŠ
16.04.15 Výchovný koncert
Hulín
koncert žáků HO pro MŠ
Kulturní klub
17.04.15 Noc s daramaťákem
Hulín
program LDO
ZUŠ
18.04.15 Soutěž ZUŠ
Turnov
účast žáků v ústředním kole – zpěv
Kulturní klub
19.04.15 Vernisáž výstavy
Hulín
účinkování saxofonového kvartetu
SPgŠ
20.04.15 Koncert pěveckých sborů
Kroměříž
vystoupení DPS Zvonky
sál ZUŠ
27.04.15 Třídní besídka
Hulín
vystoupení žáků tř. p. uč. Poláka
budova ZUŠ
28.04.15 Zápis do ZUŠ
Hulín
přijímací řízení nových žáků
sál ZUŠ
30.04.15 Žákovský koncert
Hulín
vystoupení žáků HO
Hotel Ráztoka
02.05.15 Soustředění DPS Zvonky
Rusava
víkendové soustředění sboru
Kulturní klub
04.05.15 Obecná škola
vystoupení žáků LDO - oslavy konce 2. sv. války Hulín
15.02.15 Soutěž LDO
mistr improvizace

05.05.15 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p. uč. Jugy
10.05.15 Jarní koncert
vystoupení DPS Zvonky
12.05.15 Na kus řeči s dramatikem
beseda v LDO
14.05.15 Absolventský koncert
vystoupení absolventů HO
15.05.15 ZUŠKA? ZUŠKA!
vystoupení žáků ZUŠ
16.05.15 ZUŠKA? ZUŠKA!
vystoupení žáků HO
17.05.15 Koncert ke Dni matek
vystoupení žáků HO
21.05.15 Absolventský koncert
vystoupení absolventů HO
22.05.15 Soutěž ZUŠ
účast žáků v ústředním kole – žestě
26.05.15 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p.uč. Odstrčilíkové
28.05.15 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p. uč. Sedláčkové
29.05.15 Absolventské odpoledne
absolventská vystoupení žáků LDO
29.05.15 Třídní besídka
vystoupení žáků tř. p.uč. Šímové Bubeníčkové
30.05.15 Žestě Brno
účast žáků žesťové třídy na soutěži
30.05.15 Filmový festival Zlín
vystoupení žáků LDO na filmovém festivalu
02.06.15 Koncert
koncert studentů konzervatoře pro žáky ZUŠ
03.06.15 Vernisáž výstavy
výstava prací žáků VO
04.06.15 Absolventský koncert
vystoupení absolventů HO
Svátky Písní

05.06.15 vystoupení DPS Zvonky
06.06.15 Festival DO
vystoupení DO Morava na festivalu
12.06.15 Promenádní koncert
vystoupení Dixielandu ZUŠ a DO Morava
14.06.15 Festival V. Smoly
vystoupení DO Morava
27.06.15 Festival DO
vystoupení DO Morava
12.07.15 Festival DO
vystoupení DO Morava

sál ZUŠ
Hulín
Kulturní klub
Hulín
Kulturní klub
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
Kulturní dům
Kroměříž
nám. Míru
Zlín
Sokolovna
Pravčice
sál ZUŠ
Hulín
ZUŠ
Liberec
sál ZUŠ
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
Kulturní klub
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
Konzervatoř
Brno
kino
Zlín
sál ZUŠ
Hulín
Kulturní klub
Hulín
sál ZUŠ
Hulín
Reduta
Olomouc
náměstí
Dolná Súča
náměstí
Kroměříž
Letní kino
Hulín
náměstí
Loštice
hřiště
Ratíškovice

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2014/2015 provedena.
Provedené kontroly
Ve školním roce 2014/2015 žádné kontroly neproběhly.

Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Odborová organizace na škole nepůsobí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
NÁKLADY 2014
ČERPÁNÍ ÚZ 33051
ČERPÁNÍ ÚZ 33052
ČERPÁNÍ ÚZ 33353
CELKEM
ČERPÁNÍ ÚZ 333
ČERPÁNÍ ÚZ 666
CELKEM

VÝNOSY 2014

13 659,00 Kč
43 707,00 Kč
6 443 730,00 Kč
6 501 096,00 Kč
166 675,48 Kč
820 982,38 Kč
987 657,86 Kč

TVORBA ÚZ 33051
TVORBA ÚZ 33052
TVORBA ÚZ 33353
CELKEM

13 659,00 Kč
43 707,00 Kč
6 443 730,00 Kč
6 501 096,00 Kč

TVORBA ÚZ 663
TVORBA ÚZ 666
CELKEM

991 047,00 Kč
33 623,37 Kč
1 024 670,37 Kč

ČERPÁNÍ ÚZ 00414
ČERPÁNÍ ÚZ 777
CELKEM

53 769,10 Kč
15 000,00 Kč
68 769,10 Kč

TVORBA ÚZ 00414
TVORBA ÚZ 777
CELKEM

53 769,10 Kč
15 000,00 Kč
68 769,10 Kč

NÁKLADY CELKEM

7 557 522,96 Kč

NÁKLADY CELKEM

7 594 535,47 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014

37 012,51 Kč

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2014
Stav k 31. 12. 2013
Fond odměn
- Kč
FKSP
64 216,44 Kč
Investiční fond
76 175,40 Kč
Rezervní fond (413)
- Kč
Rezervní fond (414)
5 000,00 Kč

Tvorba v r. 2014
- Kč
46 418,84 Kč
16 440,00 Kč
- Kč
48 769,10 Kč

Čerpání v r. 2014
Stav k 31.12.2014
- Kč
- Kč
40 423,00 Kč
70 212,28 Kč
- Kč
92 615,40 Kč
- Kč
- Kč
53 769,10 Kč
- Kč

Financování některých mimořádných aktivit Dětského pěveckého sboru Zvonky jsme zajistili
z mimorozpočtových zdrojů – grantem od Města Hulín a dary od sponzorů.

Závěr výroční zprávy
Základní umělecká škola Hulín poskytuje základy uměleckého vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně
dramatickém oboru. Hlavní prioritou ve všech oborech je zachování kvality poskytovaného vzdělávání o čemž
svědčí výsledky žáků v soutěžích a umělecké výstupy žáků na veřejných akcích v Hulíně, mimo region i
v zahraničí.
Ve školním roce 2014/2015 jsme již třetím rokem vyučovali podle nového školního vzdělávacího programu.
Výsledky žáků ve vzdělávacím procesu a vynikající úspěchy a ocenění žáků jsou výsledkem cílevědomé,
soustavné a obětavé práce pedagogických pracovníků.
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.
Činnost ZUŠ Hulín byla ve školním roce 2014/2015 bohatá a úspěšná. Podařilo se naplňovat cíle, které jsme si
předsevzali.
Žáci školy se již druhým rokem prezentovali společně s dalšími ZUŠ zřizovanými Zlínským krajem v projektu
„ZUŠKA? ZUŠKA!“. Tento projekt zviditelňuje práci a důležitost základních uměleckých škol. Poprvé se naše
škola zapojila do doprovodných programů na jubilejním filmovém festivalu ve Zlíně.
Velmi dobře se rozvíjela již zmíněná mezinárodní spolupráce mezi partnerskými uměleckými školami
v Sierpcu, Zlatých Moravcích a Dechovým souborem z Dolnej Súče.
V rámci zlepšení materiálního vybavení pro výuku byly zakoupeny nové hudební nástroje a učební pomůcky.
Do všech učeben byly dokoupeny notebooky, aby škola od nového školního roku mohla přejít na elektronické
vedení školní dokumentace IZUŠ.
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. V červenci se zahájily práce na
rekonstrukci prostor a v současné době se práce dokončují. Díky Městu Hulín se nám rozšíří současné prostory
o další 2 nové učebny pro výuku žáků hudebního oboru, 2 nové místnosti pro potřeby žáků VO, skladovací
místnost a sociální zařízení.

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2014/2015 vypracovala Emilie
Šimordová - 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:

21.9.2015

Datum projednání na pedagogické radě:

24.9.2015

Upravená verze s fotodokumentací:

23.10.2015

Podpis ředitele:
Razítko školy:

