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Základní údaje o škole 

 

Název školy:     Základní umělecká škola Hulín 

Sídlo:       náměstí Míru 123, 768 24 Hulín 

Další místa poskytovaného vzdělání: Kostelec u Holešova  191, 768 43   

 Pravčice  148, 76844 

 Třebízského 194, 768 24 Hulín 

Forma hospodaření:    Příspěvková organizace 

IČO:      63458641 

IZO:      110004850 

Zřizovatel:      Zlínský kraj 

Adresa zřizovatele:    tř. T. Bati 3792  

             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:    Emílie 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 2015/2016 

 
Žáků celkem: 400 

z toho hudební obor 290 

           výtvarný obor   40 

           literárně dramatický obor   70 

z toho dospělých žáků     0 

dospělých absolventů     0 
 

 

 Školné v jednotlivých oborech /Kč /pololetně/ 

Hudební 600 - 1475 

Literárně dramatický 800 - 950 

Výtvarný 1300 - 1350 
 

 

Přehled oborů vzdělání 

 

Obory vyučované ve školním roce 2015/2016 

Obor hudební, výtvarný, literárně dramatický 

 

Obor:  Hudební    Literárně dramatický Výtvarný 

Počet žáků 290 70 40 

Počet tříd 12,9 1,7 0,6 

Počet hodin  270 36,5 12 

Počet žáků s rozšířeným vyučováním 0 0 0 

 

             

Vyučované hlavní předměty v hudebním oboru 

 

 

Hra na housle, violoncello, kytaru, klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcovou flétnu, bicí, 

příčnou flétnu, klarinet, 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, v Kostelci u Holešova 

  Soubor kytar 

   

 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

k datu 30. 6. 2016 

 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 25 14,3 

Externí pracovníci   4   0.9 
 



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

 

poř. číslo pracovní zařazení, 

funkce  

úvazek kvalifikace 
stupeň vzdělání, obor, aprobace 

roků  

ped. praxe 

1. Ředitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, hoboj 42 

2. zástupce ředitele 1 střední odborné, vojenská hudební škola, 

pozoun 
35 

3. Učitelka 1 vyšší odborné, konzervatoř, příčná flétna 

 
36 

4. Učitel 0,65 vyšší odborné, konzervatoř, akordeon 

vysokoškolské 
6 

5. 

 

učitelka 

             
0,71 vyšší odborné, HN, zpěv 1 

           6.               učitel  0,26 vyšší odborné, konzervatoř, kytara 

 
6 

 

7. 

 

učitelka  
 

0,13 

vyšší odborné, konzervatoř, klavír 

vysokoškolské PF Olomouc klavír, HV 
 

21 

 

8. 

 

učitelka  
 

0,26 

vyšší odborné, konzervatoř, klavír, 

vysokoškolské PF Ostravské university 

HV, sbormistrovství  

 

20 

9. učitelka 

 
0,35 

 

vysokoškolské, PF Olomouc, HV, zpěv 

 
20 

10. učitelka  1 vyšší odborné, konzervatoř, housle  

 
40 

11. Učitelka 1 pedagogická škola, DAMU, LDO  26 

12. učitelka  1 vyšší odborné, konzervatoř, klavír  

 
9 

13. učitel  0,56 vysokoškolské, JAMU, kontrabas  35 

14. učitelka  1 vyšší odborné, konzervatoř, akordeon  34 

15. Učitel 0,39 vyšší odborné, konzervatoř, klarinet 

 
18 

16. Učitel 0,69 vyšší odborné, konzervatoř, pozoun

  
12 

17. učitelka 

 zástup za RD  
0,57 vysokoškolské, VO pro ZUŠ  4 

18. učitel  0,35 vyšší odborné, viola                   29   

19. učitel  

zástup za RD  
0,08 vyšší odborné, konzervatoř 5 

20. učitelka 

zástup za RD 
0,22 střední odborné 2 

           21. učitelka  0,26 vyšší odborné, konzervatoř, příčná flétna  5 

           22. učitel 

 
0,17 vyšší odborné, konzervatoř, 

vysokoškolské, 

housle 

15 

23. učitelka  

zástup za RD  
0,38 střední odborné 2 

 

24. 

učitel 

zástup za MD  

 

0,09 
 

vysokoškolské 

 

3 

25. učitel  0,39  vysokoškolské, bicí 5 

26. učitelka     



zástup za RD   0,09 vyšší odborné 1 

27. učitelka  

zástup za RD 

 

0,82 
 

vyšší odborné, vysokoškolské, klavír 

 

24 

28. učitel  

zástup za RD 
 

0,26 

 

vyšší odborné, konzervatoř, sólový zpěv 
 

2 

29. učitelka  

zástup za RD  

 

0,34 
 

vyšší odborné, konzervatoř, sólový zpěv 

 

2 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků  

do 29 let 9 

30 až 39 7 

40 až 49 6 

50 až 59 6 

59 a výše 3 
 

 

 

 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016 

 

26 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci 

  3 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /zástup za RD / 

 

 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

           k datu 30. 6. 2016 

 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 2 1,53 

Externí pracovníci 0 0 
 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016: 

 

ostatní pracovníci 

poř. číslo 

pracovní zařazení, funkce

  

úvazek kvalifikace 

stupeň vzdělání, obor, aprobace 

1. účetní 0,53 úplné střední odborné, ekonomické 

2. uklízečka 0,75 střední odborné 

3. školnice 0,25 střední odborné 

 

 

 

 



 

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

 

Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2015/2016: 

 
 

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný 

Počty žáků přihlášených 58 13 20 

Počty žáků přijatých 50 4 3 

 

 

 

Absolventi školy ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech: 
 

 

Obory: Hudební Literárně dramatický Výtvarný 

Počty absolventů 21 7 5 

    

 

 

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy uměleckého směru  / přijímací řízení 2015/2016 /: 

 

konzervatoř jiná střední škola výtvarného 

směru 

vysoká škola  

uměleckého směru 

jiné  

pedagogická škola  

přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

3 3 0 0 1 1 4 4 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání: 
 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2015/2016: 

 

Stupeň hodnocení 

prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl  

                          342 14 3 

   

Ostatní žáci přípravného studia / 41 žáků / nejsou klasifikováni a dostávají potvrzení o návštěvě přípravného 

studia. 
 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků náklady 

 Školení BOZP 29 7.000,- 

Využívání nových forem a metod ve výuce dechových 

dřevěných nástrojů 

2  

1.100,- 

Komunikace pro vedoucí pracovníky 1 610,- 

Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry 1 3.990,- 

Kolokvium ředitelů 1 1.500,- 

Seminář pro učitele HN 1 500,- 

Seminář pro učitele HN / webseminář 1 200,- 

Notace na počítači /webseminář / 1 300,- 

Komunikace pro vedoucí pracovníky 1 650,- 



Využití nových forem ve výuce hry na zobcovou flétnu 3 1.650,- 

Odměny a tresty 1 200,- 

Jednání s žáky 1 200,- 

Dílna tvořivého přístupu v HN 2 1.400,- 

Mezinárodní interpretační kurzy 1 3.028,- 

Celkové výdaje na další vzdělávání 27 22.328,- 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 

Základní umělecká škola Hulín sehrála tak jako v minulých letech významnou úlohu v kulturním vyžití města 

Hulína i celého našeho regionu. Žáci se veřejnosti představili v mnoha projektech, kulturních akcích a 

veřejných koncertech. Velkou radost jsme měli z úspěchů našich žáků v domácích i mezinárodních soutěžích. 

Škola se již třetím rokem prezentovala společně s dalšími ZUŠ zřizovanými Zlínským krajem v projektu 

ZUŠKA? ZUŠKA! V rámci projektu vystoupil soubor Dixieland a Dětský pěvecký sbor Zvonky na Galavečeru 

v sále Kongresového centra ve Zlíně a výtvarný obor vystavil své práce na společné výstavě žáků ZUŠ. 

Literárně dramatický obor se zapojil i v tomto školním roce do doprovodného programu Filmového festivalu ve 

Zlíně.       

Žáci hudebního oboru vystoupili na třídních a veřejných koncertech, na výchovných koncertech pro MŠ, školní 

družinu, seniory, na benefičním koncertě v kostele v Kroměříži, ve spolupráci s Konzervatoří P. J. 

Vejvanovského Kroměříž v sále kina Nadsklepí a při dalších příležitostech. 

Novinkou bylo vystoupení žáků na promenádním koncertě na nově zrekonstruovaném hulínském náměstí. 

 

 

     
 

 Výchovný koncert pro ZŠ 



 

Z benefičního koncertu 

 

 

 Promenádní koncert na hulínském náměstí 



 
 

Z ocenění žáků a studentů Zlínského kraje 
 

 

Žáci literárně dramatického oboru na Filmovém festivalu ve Zlíně 



Dětský pěvecký sbor Zvonky se posluchačům představil v projektu „Jak se pečou Vánoce“, ve spolupráci se 

Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín se prezentoval na vánočním koncertě v kostele sv. Václava 

v Hulíně a na Jarním koncertě. Velkou radost jsme měli z ocenění z ústředního kola soutěže pěveckých sborů  

ZUŠ v Litomyšli, kde si Zvonky vyzpívaly zlaté pásmo, zvláštní cenu za kultivovaný projev a titul absolutního 

vítěze soutěže. 

 

 Z vystoupení „Jak se pečou Vánoce“ 
 

Dechový orchestr Morava účinkoval na hulínských hodech, na vánočním koncertě v Hulíně, dále vystoupil  

na 30. jubilejním festivalu Václava Smoly v Hulíně, na festivalu v  Dolnej Súči, na koncertě pro seniory ve 

Vážanech a na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici.  

 

  Festival Václava Smoly 



Hudební soubor Dixieland vystoupil na hulínských hodech, při rozsvícení vánočního stromu v Hulíně, 

Míškovicích, v pořadu „Jak se pečou vánoce“, společně s Dechovým orchestrem Morava na vánočním koncertě 

v Hulíně, na vernisážích, na vystoupeních v Holešově, Količíně a v projektu „ZUŠKA? ZUŠKA!“ ve Zlíně. 

     

 

Dixieland ZUŠ Hulín 

 
 

Výtvarný obor připravil v rámci projektu ZUŠKA? ZUŠKA! kašírované marionety a  fotografie nejlepších  

žákovských prací, které byly promítány během festivalu. Ve spolupráci s hudebním a literárně dramatickým 

oborem se žáci VO podíleli na přípravě řady školních akcí. V závěru školního roku byla připravena výstava 

prací žáků v Kulturním klubu Hulín. 

 

 

Vernisáž výstavy prací žáků VO 



 

 

 

 

Práce žáků VO 



Literárně dramatický obor oslavil své 25. výročí slavnostním představením pro rodiče a veřejnost. 

Nejvýrazněji se prezentovali žáci LDO v projektu „Cikáni jdou do nebe“ a v soutěži „Hulínský Oskar“. Ve 

spolupráci s hudebním a výtvarným oborem byl připraven pro děti MŠ, žáky ZŠ a veřejnost komponovaný 

pořad „Jak se pečou Vánoce“. 

        

 Žáci LDO v pořadu „Jak se pečou Vánoce“ 

 

Mezinárodní spolupráce: 
 

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce s Dechovým orchestrem z Dolnej Súče /Slovensko/. 

V rámci mezinárodního partnerství se představili obě hudební tělesa na festivalu v Dolnej Súči a  na Festivalu 

Václava Smoly v Hulíně. 

 

 Z vystoupení Dechového orchestru Morava  v Dolnej Súči 



Výsledky soutěží ve školním roce 2015/2016 
 
 

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ  ZUŠ 

 
 

Hra na elektronické nástroje klávesové nástroje 

 
 

nástroj kategorie umístění 

hra na elektronické klávesové 

nástroje 

I. 1. místo s postupem 

hra na elektronické klávesové  

nástroje 

II. 1. místo s postupem 

hra na elektronické klávesové 

nástroje 

V. 1. místo s postupem 

 
 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – žesťové nástroje 
 

žesťové duo III. c 2. místo 

žesťové trio III. c 1. místo s postupem 

žesťové kvarteto II. c 1. místo s postupem 

žesťové duo III. c 1. místo s postupem 

 

 

 

 

 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – dřevěné nástroje 

 
 

duo příčných fléten II. a 2. místo 

trio příčných fléten VI. a 3. místo 

soubor komorní hudby II. d 2. místo  

 

 

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ 
 

Hra na elektronické klávesové nástroje  

 

 

nástroj kategorie umístění 

hra na elektronické klávesové 

nástroje 

I. 1. místo s postupem 

hra na elektronické klávesové  

nástroje 

II. 1. místo s postupem 

hra na elektronické klávesové 

nástroje 

V. 1. místo s postupem 

 

Žákyně soutěžící v I. kategorii se stala absolutním vítězem soutěže. 



Komorní hra s převahou dechových nástrojů – žesťové nástroje 

 
 

nástroj kategorie umístění 

žesťové trio III.c 2. místo  

žesťové kvarteto II.c 1. místo 

žesťové duo III.c 1. místo s postupem 

 

 

 

 Ze soutěže v komorní hře ZUŠ 
 

 

Soutěž ve sborovém zpěvu 

 

sborový zpěv kategorie umístění 

pěvecký sbor II. b 1. místo s postupem 

 

 

 

 ÚSTŘEDNÍ KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ 

 

 

 

Hra na elektronické klávesové nástroje  

 

 

nástroj kategorie umístění 

hra na elektronické klávesové 

nástroje 

I. 1. místo  



hra na elektronické klávesové 

nástroje 

V. 3. místo 

 

 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů – žesťové nástroje 

 
 

nástroj kategorie umístění 

žesťové duo III. c 2. místo  

. 
 

 

Soutěž ve sborovém zpěvu 

 

 

sborový zpěv kategorie umístění 

pěvecký sbor III. 1. místo 

 

           Dětský pěvecký sbor získal ocenění poroty za kultivovaný projev a titul absolutního vítěze. 

 

 

 

 

Dětský pěvecký sbor Zvonky po soutěži v ústředním kole soutěže ZUŠ v Litomyšli 

 

 

 



 

 

 

Mezinárodní soutěže 
 

 

Mezinárodní pěvecká soutěž Stonavská Barborka  

 

 

 

komorní zpěv kategorie umístění 

pěvecké trio III. 1. místo  

 

 

 Pěvecké trio získalo zvláštní cenu poroty za interpretaci českého repertoáru. 

 

 

Pěvecké trio při soutěži   
 

 

        

 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 

 



Žáci a učitelé účinkovali během uplynulého školního roku na 64 akcích. Kromě již zmiňovaných aktivit byla 

v rámci přípravy na veřejná vystoupení uspořádána pro žáky DO Morava víkendová soustředění na rekreačním 

středisku v Roštíně. 

Naše škola byla pověřena organizací krajského kola soutěže ZUŠ ve sborovém zpěvu, které se konalo 

v Kulturním klubu Hulín. 

Ve spolupráci se SRPDŠ při Dechovém orchestru Morava byl v areálu letního kina Hulín uspořádán již 30. 

ročník festivalu mládežnických dechových orchestrů – Festival Václava Smoly. 

Ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ byl uspořádán IX. 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. 

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, Knihovnou Hulín a Klubem UNESCO Kroměříž. 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí ve školním roce 2015/2016 
 

 

 

 
 

28.9.2015   
Hulínské hody  

vystoupení žáků ZUŠ na hulínských hodech 
  

náměstí 

Hulín 
 

20.10.2015   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

19.11.2015   
Klavírní podvečer  

koncert žáků pí. uč. Hany Odstrčilíkové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

21.11.2015   
25 let LDO  

Slavnostní večer k výročí 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

27.11.2015   
Rozsvícení stromu  

vystoupení žáků ZUŠ 
  

náměstí 

Hulín 
 

27.11.2015   
Rozsvícení stromu  

vystoupení žáků HO 
  

náves 

Pravčice 
 

28.11.2015   
Soustředění DO  Morava  

víkendové soustředění orchestru 
  

Sokolovna 

Roštín 
 

29.11.2015   
Rozsvícení stromu  

vystoupení žáků HO 
  

náves 

Kostelec u Holešova 
 

1.12.2015   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p. uč. Šímové Bubeníčkové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 



 

1.12.2015   
Rozsvícení stromu  

vystoupení žáků HO 
  

náves 

Roštění 
 

4.12.2015   
Dámská jízda  

vystoupení žáků LDO 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

6.12.2015   
Za kulturou do Zlína  

vánoční koncert pro žáky ZUŠ 
  

Kongresové centrum 

Zlín 
 

8.12.2015   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. E a K. Kamarádových 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

9.12.2015   
Česko  zpívá koledy  

zpíváme koledy u vánočního stromu 
  

náměstí 

Hulín 
 

10.12.2015   
Koncert pro seniory  

vystoupení žáků HO 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

10.12.2015   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. Libora Žabenského 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

13.12.2015   
Adventní koncert  

Koncert DO Morava  a Dixielandu 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

15.12.2015   
Jak se pečou Vánoce  

komponovaný pořad žáků ZUŠ 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

15.12.2015   
Vánoční koncert  

vystoupení žáků HO 
  

Dům seniorů 

Kostelec u Holešova 
 

17.12.2015   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

Obecní úřad 

Kostelec u Holešova 
 

21.12.2015   
Koncert pro družinu ZŠ  

vánoční koncert pro žáky ZŠ 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

22.12.2015   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

ZŠ 

Kostelec u Holešova 
 

25.12.2015   
Vánoční koncert  

vystoupení DPS Zvonky a SPS Smetana 
  

kostel 

Hulín 
 

27.1.2016   
Soutěž ZUŠ  

školní kolo soutěže v komorní hře - flétny 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

28.1.2016   
Soutěž ZUŠ  

školní kolo soutěže v komorní hře - žestě 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

11.2.2016   
Soutěž ZUŠ  

školní kolo soutěže v komorní hře - klarinety 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

16.2.2016   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

18.2.2016   Benefiční koncert    kostel 



vystoupení žáků HO Kroměříž 
 

23.2.2016   
Soutěž ZUŠ  

okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře - žestě 
  

ZUŠ 

Kroměříž 
 

23.2.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p. uč. Dany Zapletalové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

25.2.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p.uč. Ivony Sedláčkové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

1.3.2016   
Komorní koncert  

vystoupení žáků pěveckého oddělení ve spolupráci 

s Konzervatoří P. J. Vejvanovského Kroměříž 

  
Kino Nadsklepí 

Kroměříž 

 

2.3.2016   
Soutěž ZUŠ  

okresní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře – dřevěné 

nástroje 

  
ZUŠ 

Kroměříž 

 

10.3.2016   
Soutěž ZUŠ  

krajské kolo soutěže ZUŠ - el. klávesy 
  

ZUŠ D-music 

Kroměříž 
 

15.3.2016   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

17.3.2016   
Soutěž ZUŠ  

krajské kolo soutěže ZUŠ v komorní hře – žesťové 

nástroje 

  
ZUŠ 

Uh. Hradiště 

 

18.3.2016   
Soutěž ZUŠ  

krajská soutěžní přehlídka pěveckých sborů 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

6.4.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků třídy p. uč. Miloslava Bubeníčka 
  

Obecní úřad 

Kostelec u Holešova 
 

13.4.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p. uč. Bohdana Šebestíka 
  

učebna bicích 

Hulín 
 

14.4.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tříd Kláry a Evy Kamarádových 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

17.4.2016   
Jarní koncert  

vystoupení DPS Zvonky 
  

zámek 

Chropyně 
 

19.4.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tříd p. uč. Šimordové a Polákové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

26.4.2016   
Žákovský koncert  

vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

28.4.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků třídy p. uč. Petra Poláka 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

28.4.2016   
Pohádkové jaro  

žáci LDO vítají jaro 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

29.4.2016   Soutěž ZUŠ    ZUŠ 



účast žáků v ÚK soutěže ve hře na EKN Fr. Lázně 
 

6.5.2016   
Výchovný koncert pro ZŠ  

vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

8.5.2016   
Jarní koncert  

koncert pěveckých sborů ke Dni matek 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

10.5.2016   
ZUŠKA? ZUŠKA!  

vystoupení žáků HO 
  

KUC 

Zlín 
 

12.5.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p. uč. Kamily Polákové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

13.5.2016   
Výchovný koncert  

vystoupení žáků HO pro MŠ 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

14.5.2016   
Soustředění  
víkendové soustředění DO Morava 

  
Sokolovna 

Roštín 
 

15.5.2016   
Koncert ke Dni matek  

vystoupení DO Morava 
  

náves 

Roštín 
 

17.5.2016   Absolventský koncert  
absolventská vystoupení žáků HO 

  
sál ZUŠ 

Hulín 
 

19.5.2016   
Třídní besídka  

vystoupení žáků tř. p. uč. Libora Žabenského 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

24.5.2016   
Absolventský koncert  

absolventská vystoupení žáků HO 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

25.5.2016   
Koncert pro seniory  

vystoupení DO Morava 
  

Dům seniorů 

Vážany 
 

26.5.2016   
Vernisáž výstavy  

výstava prací žáků VO 
  

Kulturní klub 

Hulín 
 

28.5.2016   
Filmový festival Zlín  

vystoupení žáků LDO 
  

kino 

Zlín 
 

31.5.2016   
Koncert Zlaty Hložkové  

absolventky I. stupně ze tř. Hany Odstrčilíkové 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

3.6.2016   
Zápis do ZUŠ  

zápis do studia všech oborů 
  

ZUŠ 

Hulín 
 

4.6.2016   
Koncert  

vystoupení posluchačů konzervatoře 
  

sál ZUŠ 

Hulín 
 

12.6.2016   
Festival V. Smoly  

vystoupení DO Morava na Festivalu Václava Smoly 
  

Letní kino 

Hulín 
 

16.6.2016   
Promenádní koncert  

vystoupení žáků HO 
  

náměstí 

Hulín 
 

26.6.2016  Mezinárodní folklorní festival    Zámecká zahrada 



vystoupení DO Morava Strážnice 

 
 

 

 

 

 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 

Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2015/2016 provedena. 

 

Provedené kontroly: 

 

VZP ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce 

pojistného 

 

Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

 

 

Údaje o spolupráci s odborovou organizací 

 

Odborová organizace na škole nepůsobí. 

 

 

       

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

       

 NÁKLADY 2015  VÝNOSY 2015  

           

 ČERPÁNÍ ÚZ 33051          32 576,00Kč   TVORBA ÚZ 33051          32 576,00 Kč   

 ČERPÁNÍ ÚZ 33052          217 437,00 Kč   TVORBA ÚZ 33052        217 437,00Kč   

 ČERPÁNÍ ÚZ 33353    6 441 425,00 Kč   TVORBA ÚZ 33353    6 441 425,00 Kč   

 CELKEM    6 691 438,00 Kč   CELKEM    6 691 438,00 Kč   

           

 ČERPÁNÍ ÚZ 333       139 581,03 Kč   TVORBA ÚZ 663       997 816,00 Kč   

 ČERPÁNÍ ÚZ 666       892 792,96 Kč   TVORBA ÚZ 666          34 557,99 Kč   

 CELKEM       1 032 373,99 Kč   CELKEM    1 032 373,99 Kč   

           

 ČERPÁNÍ ÚZ 00414           3 501,41 Kč   TVORBA ÚZ 00414           3 501,41Kč   

 ČERPÁNÍ ÚZ 777          8 000,00 Kč   TVORBA ÚZ 777          8 000,00 Kč   

 CELKEM          20 000,00 Kč   CELKEM          20 000,00 Kč   

           

 NÁKLADY CELKEM    7 755 313,40 Kč   NÁKLADY CELKEM    7 755 313,40 Kč   

       

 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2015       0,00 Kč   

       

 
TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2015 

 

       



 Stav k 31. 12. 2014 Tvorba v r. 2015 Čerpání v r. 2015 Stav k 31.12.2015  

 Fond odměn                    0,00 Kč                    0,00Kč                             0,00Kč                     0,00 Kč   

 FKSP          70 212,28 Kč         48 747,39 Kč                   32 291,00 Kč           86 038,67 Kč   

 Investiční fond          92 615,40 Kč         23 862,00 Kč                   69 990,00 Kč           46 487,40 Kč   

 Rezervní fond (413)               0,00 Kč         37 012,51 Kč                     3 501,40 Kč           33 511,10 Kč   

 Rezervní fond (414)                0,00 Kč         32 500,00 Kč                     8 000,00 Kč           24 500,00 Kč   
 

  

  

Závěr výroční zprávy: 

 
Činnost Základní umělecké školy Hulín byla ve školním roce 2015/2016 bohatá a úspěšná. Podařilo se 

naplňovat cíle, které jsme si předsevzali. 

Hlavní prioritou ve všech oborech bylo zachování kvality poskytovaného vzdělávání, o čemž svědčí nejen 

výsledky žáků v soutěžích, počet přijatých žáků na umělecké školy. umělecké výstupy žáků na veřejných 

akcích v Hulíně, mimo region i v zahraničí, ale také zájem rodičů o výuku svých dětí v naší škole. Těší nás, že 

cílová kapacita 400 žáků je naplněna do posledního místa. Je to pro nás velká pocta, ale zároveň výzva, 

abychom jak se říká „neusnuli na vavřínech“. Do dalších let bychom rádi uvítali navýšení cílové kapacity pro 

další neuspokojené zájemce o výuku, především ve výtvarném a literárně dramatickém oboru. 

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.  

Od nového školního roku 2015 - 2016 jsme přešli na elektronické vedení školní dokumentace v  IZUŠ. 

Financování některých mimořádných aktivit Dětského pěveckého sboru Zvonky bylo zajištěno 

z mimorozpočtových zdrojů – grantem od Města Hulín. 

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

Pro vylepšení estetického vzhledu tříd jsme vybavili další učebnu novým nábytkem. 

V rámci jednání s majitelem budovy - Městem Hulín byla provedena během letních prázdnin výměna starých 

nevyhovujících oken ve třídách situovaných na náměstí a nová fasáda na budově. 

 

  

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2015/2016 vypracovala Emílie 

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:   26. 9. 2016 

 

Datum projednání na pedagogické radě:  6. 10. 2016 

 

Upravená verze s fotodokumentací:  17. 10. 2016 

 

Podpis ředitele: 

 

Razítko školy: 

 


