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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:
Mgr. Kamila Poláková
Datum jmenování:
1. 8. 2018
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.

Základní údaje za školní rok 2020/2021
Žáků celkem:
z toho hudební obor
výtvarný obor
literárně dramatický obor
z toho dospělých žáků
dospělých absolventů

376
290
31
55
0
0
Školné v jednotlivých oborech /Kč /pololetně/

Hudební
Literárně dramatický
Výtvarný

500 - 1600
900 -1050
1200 - 1450
Přehled oborů vzdělání ve školním roce 2020/2021
Hudební

Obor

Literárně dramatický

Výtvarný

Počet žáků

290

55

31

Počet tříd

11,96

1,03

0,51

321

25

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
Přípravný dechový soubor Přípravák
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

Studijní zaměření ve výtvarném oboru
Výtvarný obor
Studijní zaměření v literárně dramatickém oboru
Dramatická a literární tvorba

Absolventi školy ve školním roce 2020/ 2021 v jednotlivých oborech:
Hudební

Obory:
Počty absolventů

Literárně dramatický

21

Výtvarný

7

3

Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy uměleckého směru - přijímací řízení 2020/ 2021:
konzervatoř

střední škola výtvarného
směru

vysoká škola
uměleckého směru

střední pedagogická škola

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

přihlášeno

přijato

0

0

1

1

0

0

2

2

Údaje o výsledcích vzdělávání:
Hodnocení žáků na konci školního roku 2020 / 2021:
Stupeň hodnocení
prospěl s vyznamenáním

336

prospěl

neprospěl

0

0

Ostatní žáci přípravného studia nejsou klasifikováni a dostávají potvrzení o návštěvě přípravného studia.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce
2020/2021 k datu 30. 6. 2021

Počet fyzických osob
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Přepočtené úvazky

31
1

14,71
0, 21

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021

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

26

2

zástupce ředitele

1

střední odborné, vojenská hudební
škola, pozoun

40

3

učitelka

0,92

vyšší odborné, konzervatoř, příčná
flétna

41

4

učitel

0, 92

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon
vysokoškolské FF Olomouc

12

5

učitelka

0,25

vyšší odborné, konzervatoř, zpěv

4

6

učitelka

0,63

vyšší odborné, konzervatoř, hoboj

47

vyšší odborné, konzervatoř, klavír,
vysokoškolské FF Olomouc

učitelka

7

0,38
učitelka

8

0,25

30
vyšší odborné, konzervatoř, klavír,
vysokoškolské PF Ostravské
univerzity HV,
sbormistrovství

23

9

učitelka

1

vysokoškolské, PF Olomouc, HV,
zpěv

26

10

učitelka

0,92

vyšší odborné, konzervatoř, housle

45

11

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, klavír

11

12

učitel

0, 42

vysokoškolské, JAMU, kontrabas

41

13

učitelka

1

vyšší odborné, konzervatoř, akordeon

40

14

učitel

0,29

vyšší odborné, konzervatoř, klarinet

24

15

učitel

0,71

vyšší odborné, konzervatoř, pozoun

22

16

učitelka

0,13

vysokoškolské, učitelství VV

12

17

učitel

0,46

vyšší odborné, konzervatoř, viola

30

18

učitelka

0,46

střední, bakalářské, speciální
pedagogika

10

19

učitelka

0,25

vyšší odborné, konzervatoř, klavír

2

20

učitel

0,63

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské, klarinet, saxofon

15

21

učitel

0,08

vyšší odborné,
konzervatoř
vysokoškolské, housle

22

22

učitelka

23

učitel

24

učitelka

25
26
27
28
29
30
31
32

0,50

vyšší odborné, konzervatoř, viola
bakalářské viola

6

0,38

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské JAMU, bicí

20

0,50

střední odborné, zobcová flétna

2

0,04

vyšší odborné, konzervatoř, trombon

38

0,21

střední odborné, trombon

1

0,42

vyšší odborné, herectví

2

0,25

vysokoškolské, VV, vizuální tvorba

1

0,13

vysokoškolské, učitelství pro 1.stupeň

21

0,50

vyšší odborné, konzervatoř,
bakalářské, kytara

3

0,50

vyšší odborné, konzervatoř,
vysokoškolské, klavír

7

0,17

střední, filmová tvorba

1

učitel

učitel

učitel

učitelka

učitelka

učitelka

učitel

učitelka

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

8
7
8
3
6

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021
31 vyučujících splňuje požadovanou kvalifikaci
1 vyučující nesplňuje požadovanou kvalifikaci /student 5. ročníku konzervatoře/

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 k datu 30. 6. 2021

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

3
5

1,52
DPP

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021:
ostatní pracovníci
poř. číslo

pracovní zařazení, funkce

úvazek

Kvalifikace, 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

správce ICT

DPP

vyšší odborné, konzervatoř, trubka

7

zpracování vizuálních a
zvukových záznamů

DPP

vyšší odborné, konzervatoř, trombon

8

údržbové práce

DPP

střední

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:

DVPP

počet účastníků

náklady

Školení První pomoci

20

5950,- Kč

Školení ředitelů ZUŠ

1

4610,- Kč

Školení k distanční výuce

1

890,-Kč

Osobnostní rozvoj

1

1300,- Kč

Základy práce se zvukem v počítači

2

1780,-Kč

Příprava a střih videomateriálu

1

800,-Kč

Školení IZUŠ

2

1698,-Kč

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů

20

36750,-Kč

Klub sbormistrů

1

5900,-Kč

Seminář VO

1

890,-Kč

Seminář VO

1

600,- Kč

Celkové výdaje na další vzdělávání

61168,- Kč

Charakteristika naší školy:

Základní umělecká škola Hulín je významným kulturním centrem v našem malém městě. Před třemi 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.
Naše 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.



Oblast technického zabezpečení provozu školy

Naše školní budova prošla v posledních letech mnoha změnami. Byla opravena fasáda, vyměněna nová okna, od
vlastníka budovy/ Město Hulín/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.
V červenci 2020 byly zrenovovány chodby, došlo k odstranění původního obložení, opravě omítek, malby a
podlah.
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“ byly pořízeny nové hudební nástroje / saxofony, klarinety, kytary, barokní zobcové
flétny/ a nové nástroje Orffova instrumentáře a učební pomůcky do HN, VO a LDO.
Díky vyhlášené účelové dotaci „Pořízení IT techniky“ byla škola vybavena novými notebooky pro pedagogy.



Oblast pedagogické práce a personální politiky

Pedagogický sbor naší školy je stabilizovaný a ve školním roce 2020/2021 jej tvořilo 32 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 aktualizovaného Školního vzdělávacího programu,
vytvořeného našimi pedagogy.
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.
Hodnocený školní rok 2020/2021 probíhal z převážné většiny distanční formou. Ve škole jsme pracovali
prostřednictvím platformy Teams, která umožňuje kvalitní propojení pedagogů a žáků, sdílení materiálů a další
možnosti potřebné k výuce. Velký důraz byl kladen na kreativitu, přizpůsobivost, nové metody pro práci s žáky
a bylo potřeba rozšířit obzor v oblasti nových technologií.
Celá situace vyvíjela tlak na zaměstnance také po psychické stránce, snažili jsme se však vzájemně podpořit,
povzbudit a vytvářet zpětnou vazbu.



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 prošel modernizací a stal se produktivní vizitkou naší
instituce. Oblíbený je také profil na sociální síti.
Největší prezentací v hodnoceném školním roce 2020/2021 byly naše webové stránky a sociální sítě.
Prezentovali se zde jak jednotlivci, tak školní soubory. Online koncerty, online ukázky prací žáků výtvarného
oboru a ukázky z výuky LDO či audiokniha mladých herců. To vše nabídlo pohled na výsledky práce všech
oborů a ukázalo, že umíme najít cestu za našimi diváky i v době, kdy se nebylo možno setkávat osobně.
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“.

Mezinárodní spolupráce
Naše ZUŠ již 18 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/. Z důvodu pandemie Covid nedošlo k plánovaným setkáním a výměnným pobytům. Zůstali jsme
společně v kontaktu alespoň na dálku, byli jsme si vzájemně oporou a sdíleli jsme nové poznatky a zkušenosti
z distanční výuky.
Dechový orchestr Morava pokračoval jako v předešlých letech ve spolupráci s Dechovým orchestrem Rudolfa
Hečka z Dolnej Súče, mimořádná opatření však neumožnila společné koncerty.

Projekt PIANA DO ŠKOL
Na podzim roku 2020 byl vyhlášen Nadací Komárek Foundation grant pro základní umělecké školy v naší
republice, který nabídl možnost získání pianin firmy Petrof.
Po vyhlášení podmínek grantu jsme s velkým nasazením a vírou v úspěch dali žádost během několika málo dní
dohromady. Byla zpracována krátká video prezentace shrnující úspěchy a aktivity školy za posledních deset let.
I přes důraz na klavírní obor byly ve videu představeny i další obory naší „zušky“, jak hudební, tak výtvarný i
literárně-dramatický.
Prezentace, kterou byla žádost podpořena, je zveřejněna na Facebooku nebo webových stránkách naší školy ve
video galerii. Naše škola byla vybrána do nejužšího výběru a zařazena do veřejné sbírky na stránce
pianadoskol.cz, kde na další pianina jednotlivým konkrétním školám mohli přispět jak velcí sponzoři, tak
individuální dárci. Již koncem února nám přišla zpráva o úspěšném vybrání cílové částky 219.000 Kč.
Jedno z těchto pianin doputovalo k naší velké radosti právě do naší školy.
Jsme moc rádi, že se i v této těžké době neztratila podpora uměleckého vzdělávání a našim mladým klavíristům
díky tomuto projektu slouží nový kvalitní nástroj, na který bychom sami bez finanční pomoci nedosáhli.

Výsledky soutěží a úspěchy našich žáků ve školním roce 2020/2021
1. Soutěže a soutěžní přehlídky vyhlášené MŠMT v roce 2020/2021 se nekonaly.
2. Další významné soutěže a soutěžní přehlídky:

ANIMÁG
Žákyně výtvarného oboru Aneta Pospíšilíková pod vedením Mgr. Veroniky Novákové se zúčastnila celostátní
soutěže animované tvorby dětí a mládeže ANIMÁG Kroměříž 2021. Se svou animací KNIHA SVĚTŮ vyhrála
cenu diváků, kterou vyhlašovali organizátoři soutěže a na níž se podílely stovky hlasů z online přehlídky.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ŽESTĚ BRNO 2021
Jan Polášek – 1. cena ve hře na trombon a absolutní vítěz kategorie - ze třídy Rudolfa Berana
Jan Polášek – 1. cena ve hře na tenor – ze třídy Petra Voříška

MenART 2020/2021
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. Absolvoval několik workshopů s předními českými
výtvarnými umělci. V červenci završili účastníci projektu společnou práci výstavou, která proběhla v rámci
festivalu Smetanova Litomyšl.

Významné projekty našich uměleckých oborů
Výtvarná galerie „ZUŠka“ za sklem

/fotky/

Výlet VO „Cesta za Leonardem da Vincim“

Dne 23. června 2021 uskutečnili žáci výtvarného oboru se svými učitelkami výlet do nedalekého Holešova.
V zámku navštívili interaktivní výstavu „Leonardo da Vinci“, kde se hravou formou seznámili s dílem a životem
tohoto slavného umělce. Výlet byl obohacením běžné výuky a zároveň upevnil vzájemné vazby mezi mladými
výtvarníky po dlouhém „online“ odloučení.

Občasník LIDUŠKA oslavil 20.výročí

Závěrem každého školního roku vydáváme pravidelně již 20 let občasník Liduška, který zachycuje
nejdůležitější události, nabízí spoustu zajímavostí ze života školy a je zároveň malou kronikou naší ZUŠ.
Když jsem nedávno listovala prvním výtiskem z roku 2000/2001, uvědomila jsem si, jaký kus cesty
jsme za tu dobu ušli…
Kolik dětí v hulínské “zušce“ získalo umělecké vzdělání, kolik učitelů bylo posilou našeho týmu, kolik
jsme prožili krásných společných chvil, zážitků a inspirací, kam až jsme se posunuli v naší práci. Všechny
dosavadní výtisky jsou toho důkazem a zároveň výzvou do budoucna…

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
AZUŠ
Nadace Komárek Family Foundation
NPI
ZUŠKA? ZUŠKA!

Kalendář akcí ve školním roce 2020/2021

8. 10. 2020
18. 11. 2020
10. 12. 2020
21. 1. 2021
22. 3. 2021
25. 3. 2021
26. 3. 2021
30. 3. 2021
6. 4. 2021
8. 4. 2021
19. 4. 2021
23. 4. 2021
24. 4. 2021
5. 5. 2021
13. 5. 2021
17. 5. 2021
20. 5. 2021
2. 6. 2021
3. 6. 2021
6. 6. 2021
7. 6. 2021
10. 6. 2021
10. 6. 2021
14. 6. 2021
15. 6. 2021
15. 6. 2021
15. 6. 2021
22. 6. 2021
23. 6. 2021
24. 6. 2021
29. 6. 2021

Pracovní porada
Pracovní porada online
Pracovní porada online
Pracovní porada online
Seminář osobnostní rozvoj "Nevypusť duši"
Seminář osobnostní rozvoj - lektoři p. Facová, p. Orel
Seminář osobnostní rozvoj - lektoři p. Facová, p. Orel
Pracovní porada online
Pracovní porada
Pracovní porada online
Seminář osobnostní rozvoj "Nevypusť duši"
Nahrávání koncertu učitelů
Nahrávání koncertu učitelů
Porada ředitelů ZUŠ
1. online koncert učitelů
Seminář osobnostní rozvoj "Nevypusť duši"
2. online koncert učitelů
Školení IZUŠ
Online porada
Mezinárodní interpretační soutěž ŽESTĚ BRNO 2021
Konference MAP
Třídní koncert Mgr. Lenky Poláškové
Třídní online koncert
Zápis do ZUŠ Hulín
Zápis do ZUŠ - Kostelec u Holešova
Zápis do ZUŠ Hulín
Absolventský koncert I.
Absolventský koncert II.
Výtvarná exkurze na výstavu Leonarda Da Vinci do Holešova
Závěrečná porada ZUŠ
Zakončení školního roku ve výtvarném oboru na zahradě školy

Hlavní budova
online
online
Teams
Teams
online
online
online
Hlavní budova
online
online
Hlavní budova
Hlavní budova
online
online
online
online
online
Teams
Konzervatoř Brno
Záhlinice
Hlavní budova
online
Hlavní budova
ZŠ Kostelec u Holešova
Hlavní budova
Hlavní budova
Hlavní budova
Hlavní budova
Hlavní budova
Hlavní budova

Malé ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 ve fotogalerii

Provedené kontroly:
Ve školním roce 2020/2021 nebyly v naší organizaci provedeny žádné kontroly.

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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
NÁKLADY 2020
ČERPÁNÍ ÚZ 00999
ČERPÁNÍ ÚZ 33063
ČERPÁNÍ ÚZ 33353
ČERPÁNÍ ÚZ 33166
CELKEM
ČERPÁNÍ ÚZ 333
ČERPÁNÍ ÚZ 666
CELKEM

28 106,00
350 049,50
12 247 953,00
0,00
12 626 108,50
61 596,17
1 035 376,48
1 096 972,65

VÝNOSY 2020
TVORBA ÚZ 00999
TVORBA ÚZ 33063
TVORBA ÚZ 33353
ČERPÁNÍ ÚZ 33166
CELKEM

28 106,00
350 049,50
12 247 953,00
0,00
12 626 108,50

TVORBA ÚZ 663
TVORBA ÚZ 666
CELKEM

1 116 208,00
67 619,87
1 183 827,87

ČERPÁNÍ ÚZ 00412
ČERPÁNÍ ÚZ 00413
ČERPÁNÍ ÚZ 00414
ČERPÁNÍ ÚZ 00777
CELKEM

34 473,00
33 138,00
0,00
50 000,00
117 611,00

TVORBA ÚZ 00412
TVORBA ÚZ 00413
TVORBA ÚZ 00414
TVORBA ÚZ 00777
CELKEM

34 473,00
33 138,00
0,00
50 000,00
117 611,00

NÁKLADY CELKEM

13 840 692,15

NÁKLADY CELKEM

13 927 547,37

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2020

86 855,22 Kč

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2020
Stav k 31. 12. 2019
Tvorba v r. 2020
Fond odměn
0,00 Kč
0,00 Kč
FKSP
272 801,61 Kč
117 173,76 Kč
Investiční fond
138 895,40 Kč
18 528,00 Kč
Rezervní fond (413)
59 083,84 Kč
36 336,57 Kč
Rezervní fond (414)
46 397,18 Kč
0,00 Kč

Čerpání v r. 2020
Stav k 31.12.2020
0,00 Kč
0,00 Kč
173 144,84 Kč
276 830,53 Kč
0,00 Kč
157 423,40 Kč
33 138,00 Kč
62 282,41 Kč
0,00 Kč
46 397,18 Kč

Závěr výroční zprávy:
Školní rok 2020/2021 byl pro všechny mimořádný a obzvlášť náročný.
Přesvědčil mě však o tom, že když máte kolem sebe ty správné lidi, zvládnete i nemožné.
„Covidové“ období přineslo všem nový režim, omezilo společenské aktivity, ale zároveň nabídlo nové úhly
pohledu na náš život a naši práci. Jak se říká, všechno zlé, je pro něco dobré.
Jsem moc ráda, že jsme si i na dálku zůstali nablízku, neztratili jsme optimismus a dobrou náladu, i když to
někdy šlo velmi těžko a vzájemně jsme se podporovali a povzbuzovali. Nenechali jsme si nikým a ničím vzít
radost z toho, co nás těší a to je moc dobře.
Na webových stránkách školy je zveřejněno nespočet online koncertů, ukázky práce mladých výtvarníků a
herců. Stovky zhlédnutí potvrdily, že byli příznivci školy po celou dobu s námi. I přes náročnost online výuky
se nám podařilo u našich žáků udržet chuť se umělecky vzdělávat a téměř všichni pokračují nadále ve studiu.
Obrovský dík patří všem dětem, jejich rodičům a všem mým kolegům za vytrvalost, trpělivost a skvělou
spolupráci!

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hulín za školní rok 2020/2021 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:
Datum projednání na pedagogické radě:

Podpis ředitele:

Razítko školy:

5. 10.2021
13. 10. 2021

