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 2019 – 2020

„Místo, kde se tón, barva a slovo stávají uměním.“

1

Základní údaje o škole

Název školy:
Sídlo:
Další místa poskytovaného vzdělání:

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
Mgr. Kamila Poláková
1. 8. 2018

Forma hospodaření:
IČO:
IZO:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Ředitelka školy:
Datum jmenování:
Zástupce statutárního orgánu:
Kontakt na zařízení:

Pracovník pro informace:

Petr Voříšek
tel. fax: 573 350 605
e - mail: reditelka@zushulin.cz
www.zushulin.cz
Mgr. Kamila Poláková, 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.
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Základní údaje za školní rok 2019/2020
Žáků celkem:
z toho hudební obor
výtvarný obor
literárně dramatický obor
z toho dospělých žáků
dospělých absolventů

400
295
45
60
0
0
Školné v jednotlivých oborech v Kč /pololetně/

Hudební
Literárně dramatický
Výtvarný

500 - 1600
900 - 1050
1400 - 1450

Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2019/2020
Obor

Hudební

Literárně dramatický

Výtvarný

Počet žáků

295

60

45

Počet tříd

11,96

1,12

0,5

287

27

12

0

0

0

Počet hodin
Počet žáků s rozšířeným vyučováním

Studijní zaměření v hudebním oboru
Hra na housle, hra na violoncello, hra na kytaru, hra na klavír, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na
akordeon, hra na zobcovou flétnu, hra na příčnou flétnu, hra na klarinet, hra na saxofon, hra na trubku, hra
na křídlovku, hra na tenor, hra na baryton, hra na tubu, sólový zpěv, sborový zpěv.
Soubory:

Dechový soubor Morava
Dětský pěvecký sbor Zvonky
Přípravný pěvecký sbor Zvonečky
Soubor komorní a taneční hudby
Soubor zobcových fléten v Hulíně a v Kostelci u Holešova
Soubor kytar v Hulíně a v Kostelci u Holešova
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Studijní zaměření ve výtvarném oboru
Výtvarný obor
Studijní zaměření v literárně dramatickém oboru
Dramatická a literární tvorba

Absolventi školy ve školním roce 2019/ 2020 v jednotlivých oborech:
Obory:
Počty absolventů

Hudební

Literárně dramatický

Výtvarný

22

5

2

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy uměleckého směru /přijímací řízení 2019 / 2020/
konzervatoř

střední škola výtvarného
směru

vysoká škola
uměleckého směru

střední pedagogická škola

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

1

1

2

1

0

0

2

2

Údaje o výsledcích vzdělávání:
Hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020:
Stupeň hodnocení
prospěl s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

2

0

354

Ostatní žáci přípravného studia nejsou klasifikováni a dostávají potvrzení o návštěvě přípravného studia.
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce
2019/2020 k datu 30. 6. 2020

Počet fyzických osob
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Přepočtené úvazky

26
2

15,2
0, 4

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020

pořadové číslo

pracovní
zařazení,
funkce

úvazek

kvalifikace
stupeň vzdělání, obor, aprobace

počet roků
pedagogické
praxe

1

ředitelka

1

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

25

2

zástupce ředitele

1

střední odborné, vojenská hudební
škola, pozoun

39

3

učitelka

0,957

vyšší odborné, konzervatoř, příčná
flétna

40

4

učitel

0, 957

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon
vysokoškolské FF Olomouc

11

5

učitelka

0,174

vyšší odborné, konzervatoř, zpěv

3

6

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, hoboj

46

vyšší odborné, konzervatoř, klavír,
vysokoškolské FF Olomouc

učitelka

7

0,497
učitelka

8
9

0,174
učitelka

1

29
vyšší odborné, konzervatoř, klavír,
vysokoškolské PF Ostravské
university HV,
sbormistrovství
vysokoškolské, PF Olomouc, HV,
zpěv

5

22
25

10

učitelka

0,95

vyšší odborné, konzervatoř, housle

44

11

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, klavír

10

12

učitel

0, 677

vysokoškolské, JAMU, kontrabas

40

13

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon

39

14

učitel

0,218

vyšší odborné, konzervatoř, klarinet

23

15

učitel

0,739

vyšší odborné, konzervatoř, pozoun

21

16

učitelka

0,57

vysokoškolské, VO pro ZUŠ

10

17

učitel

0,478

vyšší odborné, konzervatoř, viola

29

0,619

střední, bakalářské, speciální
pedagogika

9

0,261

vyšší odborné, konzervatoř, klavír

5

0,261

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské, klarinet, saxofon

14

0,08

vyšší odborné,
konzervatoř
vysokoškolské, housle

21

18

učitelka

19
20

učitel

21

učitel

22

učitelka

23
24
25
26
27
28

učitel
učitelka

0,524

vyšší odborné, konzervatoř,
bakalářské viola

5

0,391

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské JAMU, bicí

19

0,2

střední odborné, zobcová flétna

1

0,043

vyšší odborné, konzervatoř, trombon

38

0,113

střední odborné, klarinet

1

0,381

vyšší odborné, herectví

1

0,286

vysokoškolské, UP , speciální
pedagogika

6

učitel

učitel

učitel

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

5
6
8
3
6

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020
26 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
2 vyučující nesplňují požadovanou kvalifikaci /studenti 6. ročníku konzervatoře/

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 k datu 30. 6. 2020

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

3
3

1,52
DPP

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020
ostatní pracovníci
poř. číslo

pracovní zařazení, funkce

úvazek

kvalifikace stupeň vzdělání,
obor, aprobace

1

účetní

0,52

úplné střední odborné, ekonomické

2

uklízečka

0,75

střední odborné

3

školnice

0,25

střední odborné

4

pověřenec pro GDPR

DPP

vyšší odborné, konzervatoř,
trombon

5

korepetitor

DPP

střední odborné, klavír

6

školní asistentka

DPP

vysokoškolské, sbormistrovství
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

počet účastníků

DVPP

náklady

Školení IZUŠ

1

3.540,-

Seminář pro učitele HN

1

500,-

Seminář pro učitele HN

2

1.400,-

Seminář pro učitele VO

1

1.200,-

Seminář pro učitele EKN

1

1.900,-

Kolokvium ředitelů ZUŠ

1

1.500,-

Angličtina pro učitele ZUŠ

8

11.760,-

Seminář pro učitele LDO

1

1.200,-

Seminář IZUŠ

1

2.999,-

Seminář pro učitele sborového zpěvu

1

4.000,-

Celkové výdaje na další vzdělávání

29.999,-

Charakteristika naší školy

Základní umělecká škola Hulín je významným kulturním centrem v našem malém městě. Před dvěma lety
škola oslavila 40. výročí svého osamostatnění a za celou tuto dlouhou dobu si právem získala pevné postavení
ve společenském a uměleckém životě v celém kroměřížském regionu a Zlínském kraji.
ZUŠ Hulín je od 1. 1.1996 právním subjektem a je zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení.
Zřizovatelem školy je Zlínský kraj, vlastníkem budovy Město Hulín.
Škola poskytuje vzdělání ve třech oborech: hudebním, výtvarném a literárně dramatickém.
Studium probíhá na I. a II. stupni základního studia a také ve studiu přípravném. Cílová kapacita 400 žáků je
naplněna do posledního místa a zájem dětí převyšuje naše možnosti nových přijetí.
Škola sídlí v budově přímo na hulínském náměstí Míru. Tato strategická poloha je velkým plusem pro naše
žáky, místní i dojíždějící. Je v dosahu základní školy a autobusového spojení do nedalekých vesnic. Dalším
místem pro vzdělávání je ZŠ Pravčice a ZŠ Kostelec u Holešova, kde nabízíme dětem výuku v hudebním
oboru přímo v místě jejich školní docházky bez potřeby dojíždět. Literárně dramatický obor má již několik
let zázemí v Městském kulturním centru Hulín.
Veškeré dění na naší škole má velký a jasný cíl - kvalitní výchovný a vzdělávací proces a spokojenost našich
žáků. Jsme školou, kde se „tón, barva a slovo stává uměním“, tak, jak máme uvedeno v titulu našeho školního
vzdělávacího programu.
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Oblast technického zabezpečení provozu školy
Naše školní budova prošla v posledních letech mnoha změnami. Byla opravena fasáda, vyměněna nová okna,
od vlastníka budovy Města Hulína jsme získali nově uvolněné prostory po bývalé lékárně, kde vznikly nové
učebny pro hudební obor a docílili jsme komfortu pro rozšíření výtvarného oboru. Dále byl zrekonstruován
vstup do budovy a zaveden čipový systém, který zvyšuje komfort bezpečnosti ve škole, hlavně ve večerních
hodinách. Škola má pěkné, světlé a estetické prostory. Disponuje učebnami pro individuální výuku, učebnou
hudební nauky, učebnou orchestrální hry, sálem a výtvarným ateliérem.
Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, kvalitními hudebními nástroji, pomůckami pro výuku a PC technikou.
Notový a výukový materiál je průběžně doplňován novými tituly dle požadavků našich pedagogů.
V rámci projektu „Šablony II“ byla vybavena učebna hudební nauky novými tablety pro výuku hudební teorie.
Na podzim 2019 byla v sále školy umístěna díky vlastníkovi budovy – Městu Hulín nová klimatizační
jednotka, která zajišťuje komfort při koncertech a akcích školy a města v jarních a letních měsících.

Oblast pedagogické práce a personální politiky
Pedagogický sbor naší školy je stabilizovaný a ve školním roce 2019/2020 jej tvořilo 28 učitelů. Setkávají se
tu zkušení pedagogové s mladšími, na škole působí řada našich absolventů a ve škole panuje přátelské a
přívětivé klima. Svou první pedagogickou praxi u nás získávají posluchači Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži a také studenti vysokých hudebních škol.
V letech 2009-2013 jsme byli vybráni jako pilotní škola pro kurikulární reformu v základních uměleckých
školách a od školního roku 2012/2013 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu, vytvořeného
našimi pedagogy. Ve školním roce 2019/2020 došlo k větším personálním změnám v literárně dramatickém
oboru. Z důvodu dlouhodobé nemoci stávající pedagožky nastoupili nové posily do našeho učitelského týmu.
Pohotově se všichni začlenili do výchovně vzdělávacího procesu naší školy a stali se oblíbenými mezi svými
žáky a ostatními kolegy. V rámci projektu „Šablony II“ začala na škole pracovat také školní asistentka.
Kvalita výchovně vzdělávacího procesu je dána především kvalitní prací učitelů a využitím všech dostupných
pomůcek a moderních metod.
Nabízíme našim žákům individuální a kreativní přístup ve výuce, podporujeme harmonické mezilidské vztahy
a vzájemnou důvěru mezi žákem a učitelem.
Oblast Public relations
Oblasti prezentace naší ZUŠ věnujeme v posledních letech hodně pozornosti. Je pro nás důležité, abychom si
udrželi výbornou image, kterou se nám podařilo v konkurenci ostatních škol doposud získat. Škola musí o
sobě neustále dávat vědět a je potřeba na oblasti vztahů s veřejností neustále promyšleně pracovat.
Orientujeme se na své klienty a partnery - žáky, rodiče, zřizovatele a veřejnost. Řadu let využíváme
internetové prezentace formou školního webu. Ten právě prošel modernizací a stal se produktivní vizitkou
naší instituce. Oblíbený je také profil na sociální síti. Novou grafickou úpravou prošlo logo školy, které je
značkou naší organizace.
Největší prezentací jsou bezesporu veřejné projekce - koncerty, divadelní představení, projekty, výstavy,
festivaly, ukázkové hodiny, besídky, workshopy, reprezentační ples a soutěže. Zde předvedou své získané
dovednosti naši žáci, své pedagogické umění naši učitelé. Prezentují se zde jak jednotlivci, tak naše školní
soubory.
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Velmi důležitá je propagační činnost, kam spadají pozvánky, plakáty, bannery, propagační materiály, ročenka
Liduška, každoroční nástěnný kalendář LDO a spousta dalších.
Velmi si ceníme spolupráce s ostatními školami v kraji, v našem městě a všemi našimi partnery. Považuji za
velmi důležité tyto vztahy nadále udržovat, společně komunikovat a podílet se na společných projektech.
Ze všech uvedených způsobů Public relations je patrné, že na naší škole úspěšně využíváme řadu strategií
v této oblasti.
Ve všech těchto aktivitách bych velmi ráda pokračovala, protože dobře fungují a jsou dobrou cestou k našim
klientům. Je potřebné na prezentaci školy neustále pracovat, jasně formovat naše poselství, neustále účinně a
systematicky komunikovat a profilovat školu na veřejnosti.
Nejspolehlivějším ukazatelem pro nás jsou spokojené děti, které se u nás vzdělávají. Naším velkým úkolem
je a vždy bude, nejen žáky získat, ale především si je umět udržet. Vytvořit školu atraktivní a zajímavou, aby
se v ní žáci i jejich rodiče cítili „jako doma“.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Základní umělecká škola Hulín sehrála ve školním roce 2019/2020 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, výchovných koncertech pro MŠ, ZŠ, školní družinu,
třídních koncertech a ukázkových hodinách a při dalších příležitostech.
Velký důraz klademe na souborovou hru, o kterou je velký zájem. Na škole působí kvalitní soubory a
seskupení, ve kterých si žáci plní povinnou komorní a souborovou hru.
V rámci přípravy na veřejná vystoupení bylo na podzim realizováno pro žáky DO Morava víkendové
soustředění na rekreačním středisku v Roštíně a pro DPS Zvonky víkendové soustředění ve škole.
Ve spolupráci se SRPDŠ při naší škole jsme opět připravili Reprezentační ples naší školy, který má své
stálé příznivce a je důstojnou a vyhledávanou událostí v našem městě.
Ve druhém pololetí byla naplánována spousta aktivit, soutěží a projektů, které se však z důvodu
mimořádných „koronavirových“ opatření nepodařilo uskutečnit.
Od září 2019 je naše škola zapojena do dvouletého projektu „Šablony II“ a využívá aktivit sestavených
dle našich požadavků a potřeb.

Mezinárodní spolupráce
Naše ZUŠ již 17 let aktivně spolupracuje s partnerskými školami, kterými jsou: Základná umelecká škola
v Zlatých Moravciach / Slovensko/ a Pánstwowa Schola Muzyczna I. st. im Marcina Kamińskiego w Sierpcu
/Polsko/. V plánu bylo společné květnové setkání v Polsku, ke kterému bohužel z důvodu pandemie Covid
nedošlo. Zůstali jsme však v kontaktu na dálku a byli jsme si oporou v těchto nelehkých jarních dnech.
Dechový orchestr Morava pokračoval jako v předešlých letech ve spolupráci s Dechovým orchestrem Rudolfa
Hečka z Dolnej Súče, mimořádná opatření však neumožnila společné koncerty.
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Výsledky soutěží a úspěchy našich žáků ve školním roce 2019/2020

Divadelní soubor LENTILKY v prestižní talentové soutěži Zlatý oříšek
Soutěž Zlatý oříšek vyhledává a všestranně podporuje aktivní, nadané a úspěšné děti České republiky.
Jedná se o největší takto zaměřený projekt, který má více než dvacetiletou tradicí a záznam jeho finále je
možné pravidelně na Nový rok sledovat v České televizi. Jedinečnost této soutěže spočívá v tom, že nemá
žádné kategorie, příležitost tak mají všechny dívky, chlapci i dětské kolektivy, kteří v daném roce vytvoří
nebo učiní v různých oborech něco mimořádného. Jedinou podmínkou je věk v rozmezí 6 až 14 let. V
posledních letech klade projekt důraz na vytvoření sítě krajských předkol Zlatého oříšku pod záštitou
celonárodní soutěže. Letos se tak poprvé konalo krajské kolo i v našem kraji. Z 35 nominovaných jednotlivců
i kolektivů ze zlínského kraje vybrala porota 12 semifinalistů, kteří předvedli svůj um na galavečeru v sále
holešovského zámku. Mezi TOP 12 postoupil také divadelní soubor Lentilky ZUŠ Hulín pod vedením Lenky
Urbanové a Michaely Tobolíkové s představením „Housenka“. Sedm kluků, kteří divákům předvedli svůj
herecký um, získalo v minulém školním roce ocenění Zlatého pásma v Ústředním kole soutěže souborů LDO
ZUŠ a tento velký úspěch jim nabídnul účast ve Zlatém oříšku. I když naši mladí herci v oblastním kole trofej
nezískali, byli nakonec nominováni ředitelem nadace přímo do celostátního finále, které se konalo
v brněnském studiu České televize. Návštěva samotného studia, práce filmového štábu, profesionální
moderátoři, rozhovory a celá atmosféra při natáčení byla velkým zážitkem a obrovskou zkušeností.

Oblastní kolo na zámku v Holešově
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Umístění našich žáků v okresních kolech soutěží ZUŠ

Hra na kytaru
jméno a příjmení

ze třídy

kategorie

umístění

Jolana Krmencová

p. uč. Jana Prokopa

0.

Čestné uznání I. stupně

Tomáš Darebníček

p. uč. Mgr. Miloslava Bubeníčka

V.

3. CENA

Hra na housle
jméno a příjmení

ze třídy

kategorie

umístění

Valentýna Burešová

p. uč. Mgr. Václava Křivánka

IV.

2. CENA

Marie Hrabalová

p. uč. Mgr. Václava Křivánka

VI.

2. CENA

MenART 2019/2020
Stipendijní program pro nadané žáky ZUŠ a jejich pedagogy
Stipendijní program MenART míří do základních uměleckých škol s cílem podpořit vyhledávání, rozvoj a
podporu mladých talentů a podpořit a inspirovat pedagogy, kteří se jejich výuce věnují.
Propojuje uměleckou praxi a vzdělávání, inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další
tvůrčí činnost v rámci moderních přístupů k uměleckému vzdělávání talentovaných žáků a škol, které usilují
o podporu jejich talentů. Z našich výtvarníků dosáhl velkého úspěchu Ondřej Ludvík, jenž byl na základě
svých prostorových prací vybrán do stipendijního programu. Se svou pedagožkou Mgr. Petrou Vojvodíkovou
tak bude v následujícím školním roce absolvovat několik workshopů s předním českým výtvarným umělcem
Richardem Loskotem.
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Distanční výuka na jaře školního roku 2019/2020

Výuka online v literárně dramatickém oboru
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Soutěž LDO – OSKAR na dálku ONLINE

Klaudie Grygerová v kategorii „Mistr převleků“ za ztvárnění postavy Coronavirus

Pan učitel Mgr. David Juga při výuce online hry na EKN
14

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.

























Naši partneři:
Zlínský kraj – zřizovatel školy
Město Hulín – vlastník budovy
Základní umělecké školy Zlínského kraje
SRPDŠ při ZUŠ
SRPDŠ při Dechovém orchestru Morava
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž
ZŠ Nábřeží Hulín
ZŠ Kostelec u Holešova
ZŠ Pravčice
MŠ Hulín
MŠ Pravčice
Školní družina při ZŠ Hulín
Středisko volného času Hulín
Filharmonie B. Martinů Zlín
DPS Moravské děti
Městské kulturní centrum Hulín
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín
Hanácká dechová hudba Hulíňané
Knihovna Hulín
Informační centrum Hulín
Klub UNESCO Kroměříž
MAS
MAP
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Kalendář akcí ve školním roce 2019/2020

14.7.2019

Koncert DO Morava na Festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích

25.9.2019

Školení ředitelů

28.9.2019

Koncert DO Morava na hulínských hodech

5.10.2019

Seminář pro učitele VO

10.10.2019

Ze ZUŠky až do divadla, pěvecký seminář T. Hozy

11.10.2019

Setkání ředitelů a krajských metodiků

13.10.2019

Zlatý oříšek - Galavečer soutěže / Lentilky/

15.10.2019

Schůze okresní umělecké rady

17.10.2019

Výsadba stromu souboru Lentilky LDO

18.10.2019

Písňová soutěž B. Martinů

24.10.2019

Podzimní žákovský koncert

25.10.2019

Schůze učitelů LDO

1.11.2019
4.11.2019

Vystoupení DO Morava

6.11.2019

Schůze sekce dechových nástrojů žesťových

7.11.2019

Křest dokumentu Malí velcí filharmonici, Zlín

Ukázková hodina – „Setkání s dramaťákem“

11.11.2019

Školení IZUŠ

14.11.2019

Kolokvium ředitelů ZUŠ

14.11.2019

Třídní koncert Mgr. Dany Zapletalové

16.11.2019

Soustředění DPS Zvonky

19.11.2019

Setkání ředitelů škol ZK

21.11.2019

Žákovský koncert

24.11.2019

Zlatý oříšek - Galavečer soutěže /Lentilky/

28.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu v Pravčicích

29.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu v Hulíně

30.11.2019

Mikulášské odpoledne v Pivovaru Záhlinice

30.11.2019

Rozsvícení vánočního stromu v Kostelci u Holešova

5.12.2019

Třídní klavírní koncert p. uč. Hany Odstrčilíkové

9.12.2019

Vánoce, Vánoce přicházejí – komponovaný pořad pro školy a pro veřejnost

10.12.2019

Výstava VO ve Slovácké galerii v Uherském Hradišti

10.12.2019

Vystoupení žáků v Domově pro seniory v Kostelci u Holešova

12.12.2019

Třídní koncert p. uč. Emilie Šimordové
16

13.12.2019

Víkendové soustředění DO Morava

15.12.2019

Vánoční koncert DO Morava

18.12.2019

Vánoční vystoupení pro školní družinu

18.12.2019

Třídní koncert žáků Mgr. Evy Kamarádové

19.12.2019

Vánoční koncert v Kostelci u Holešova

19.12.2019

Třídní koncert žáků uč. Ivany Vítkové

20.12.2019

Vystoupení DPS Zvonky s DH Hulíňané - vánoční koncert

10.1.2020

Charitativní Novoroční koncert Zlínského kraje

17.1.2020

Porada ředitelů ZUŠ Zlínského kraje

18.1.2020

Soutěž LDO - Monolog, malé divadlo jednoho herce

18.1.2020

Reprezentační ples ZUŠ

23.1.2020

Třídní koncert Mgr. Lenky Poláškové

24.1.2020

Třídní besídka Mgr. Miloslava Bubeníčka

28.1.2020

Žákovský koncert

7.2.2020

Školní kolo soutěže ve hře na kytaru a ve hře na housle

20.2.2020

Žákovský koncert

25.2.2020

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

25.2.2020

Třídní koncert p. uč. Kláry Čeladníkové, p. uč. Jiřího Loučky, p. uč. Hany Odstrčilíkové

26.2.2020

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru

26.2.2020

Školní kolo soutěže LDO

27.2.2020

Školní kolo soutěže ve hře na klavír

28.2.2020

Třídní koncert Mgr. Davida Jugy

11.3.2020

Okresní kolo soutěže LDO

12.3.2020

Seminář pro učitele hry na akordeon

16.6.2020

Žákovský žesťový koncert

17.6.2020

Klavírní seminář žáků třídy p. uč. Hany Odstrčilíkové

18.6.2020

Žákovský žesťový koncert

23.6.2020

Absolventský koncert

24.6.2020

Absolventský koncert
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Malé ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 ve fotogalerii

Září 2019: vystoupení DO Morava na hulínských hodech

Říjen 2019: Soubor Lentilky - Výsadba jabloně ve školní zahradě
18

Listopad 2019: ukázková hodina LDO pro rodiče

Listopad 2019: Operní seminář „Ze Zušky do divadla“
19

Listopad 2019: Divadelní soubor Lentilky při natáčení v České televizi Brno

Listopad 2019: Rozsvícení vánočního stromu v Hulíně

20

Prosinec 2019 Komponovaný pořad Vánoce, vánoce přicházejí

Prosinec 2019: Komponovaný pořad Vánoce, Vánoce přicházejí

Prosinec 2019: Komponovaný pořad Vánoce, Vánoce přicházejí
21

Prosinec 2019 Komponovaný pořad Vánoce, Vánoce přicházejí

Prosinec 2019: Komponovaný pořad Vánoce, Vánoce přicházejí
22

Prosinec 2019: Adventní koncert DO Morava

Prosinec 2019: DPS Zvonky jako host na Svíčkových koncertech Dechové hudby Hulíňané
23

Leden 2020: Žákovský koncert

Únor 2020: Karneval ve výtvarném oboru
24

Červen 2020: Absolventský koncert v MKC Hulín

Červen 2020: první Absolventský koncert v sále ZUŠ
25

Červen 2020: Práce žáků VO

Červen 2020: Práce žáků VO
26

Provedené kontroly
Ve školním roce 2019/2020 nebyly v naší organizaci provedeny žádné kontroly.

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
NÁKLADY 2019

VÝNOSY 2019

ČERPÁNÍ ÚZ 00999
ČERPÁNÍ ÚZ 33063
ČERPÁNÍ ÚZ 33353
ČERPÁNÍ ÚZ 33166
CELKEM

41 000,00
58 023,64
9 755 815,00
24 666,00
9 879 504,64

TVORBA ÚZ 00999
TVORBA ÚZ 33063
TVORBA ÚZ 33353
ČERPÁNÍ ÚZ 33166
CELKEM

41 000,00
58 023,64
9 755 815,00
24 666,00
9 879 504,64

ČERPÁNÍ ÚZ 333
ČERPÁNÍ ÚZ 666
CELKEM

182 178,06
950 685,28
1 132 863,34

TVORBA ÚZ 663
TVORBA ÚZ 666
CELKEM

1 108 512,00
60 687,91
1 169 199,91

ČERPÁNÍ ÚZ 00412
ČERPÁNÍ ÚZ 00414
ČERPÁNÍ ÚZ 777
CELKEM

0,00
193 022,82
65 000,00
258 022,82

TVORBA ÚZ 00412
TVORBA ÚZ 00414
TVORBA ÚZ 777
CELKEM

0,00
193 022,82
65 000,00
258 022,82

NÁKLADY CELKEM

11 270 390,80

NÁKLADY CELKEM

11 306 727,37

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2019

36 336,57 Kč

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2019
Stav k 31. 12. 2018
Tvorba v r. 2019
Fond odměn
0,00 Kč
0,00 Kč
FKSP
212 048,87 Kč
142 401,74 Kč
Investiční fond
120 367,40 Kč
18 528,00 Kč
Rezervní fond (413)
31 104,46 Kč
27 979,38 Kč
Rezervní fond (414)
46 055,00 Kč
193 365,00 Kč
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Čerpání v r. 2019
Stav k 31.12.2019
0,00 Kč
0,00 Kč
81 649,00 Kč
272 801,61 Kč
0,00 Kč
138 895,40 Kč
0,00 Kč
59 083,84 Kč
193 022,82 Kč
46 397,18 Kč

Závěr výroční zprávy:

Školní rok 2019/2020 byl pro všechny z nás velmi neobvyklý. Končili jsme v nouzovém režimu, v němž byla
od 11. května docházka do školy dobrovolná. Vyučovali jsme tedy paralelně jak prezenčně, tak on-line,
museli dodržovat přísná hygienická opatření a z důvodu KORONAVIRU se neuskutečnilo mnoho akcí,
koncertů, soutěží a společných setkání. Změnily se naše životy a všichni jsme byli postaveni před velkou
zkoušku zvládnout něco nového a neznámého. Každý se s touto situací vyrovnal po svém. Pro nás pedagogy
nastalo období, kdy jsme museli zareagovat na uzavření školy a umožnit žákům distanční vzdělávání.
Začátky nebyly lehké, ale díky obrovskému nasazení všech kolegů a velké pomoci rodičů jsme během
jednoho týdne téměř všichni vyučovali online. Nová zkušenost a nové zážitky pro všechny….. Přestože
mimořádný stav zasáhl každého z nás a život v něm nebyl zrovna nejveselejší, při ohlédnutí zpět do jarních
měsíců jsme zjistili, že i složité a neveselé období může mít své pozitivní stránky. Během pár týdnů se tak
spousta pedagogů zlepšila v používání informačních technologií a všichni se seznámili s novými možnostmi
distanční výuky.
Výuka on-line ukázala i další pozitiva. Učitelé měli díky ní často možnost „vstoupit“ do prostředí, v němž
žáci běžně cvičí, tedy do jejich domovů. Často se tím odhalily např. nevhodné podmínky pro výuku, jako byly
rozladěné nástroje, chybějící stojánky na noty, nevhodné židle k sezení, rušivé okolní zvuky apod. Rodiče byli
také častěji přítomni výuce a přímo tak viděli, co se na hodině probírá, což v mnoha případech vedlo i
k efektivnější přípravě na další hodinu.
Na úplný závěr lze říci, že i přes značné omezení provozu způsobené virem COVID-19 vyšla naše škola z této
zkoušky posilněná a obohacená o nové zkušenosti a poznání. Zůstali jsme školou, i když k nám žádní žáci
nechodili. Na druhou stranu však doufejme, že už nás podobné zatěžkávací zkoušky v dohledné době
nebudou tak často potkávat. Vždyť životu bez živé hudby, divadla, barev a setkávání se těch, kdo mají umění
rádi, by chyběla jiskra radosti.

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2019/2020 vypracovala:
Mgr. Kamila Poláková - 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:

5. 10.2020

Datum projednání na pedagogické radě:

8. 10. 2020

Podpis ředitele:

Razítko školy:
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