
 

 

Výroční zpráva o činnosti 

za školní rok 2016/2017 

 

 

 

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo náměstí 133 

768 61 Bystřice pod Hostýnem 

IČO 63458632 

 



Základní údaje o škole 

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem 

Masarykovo náměstí 133 

Bystřice pod Hostýnem 

768 61 

 

tel.: 573 380 303, 573 380 372 

email: zusbph@volny.cz 

www.zusbph.cz 

datová schránka: 3gpybxx 

 

Právní forma: příspěvková organizace, IČO 63458632 

Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Ředitelka:  MgA. et Bc. Pavla Caletková 

Statutární zástupce, zástupkyně ředitelky:  MgA. Alena Bártová 

Účetní: Kamila Kotlíková 

 

Škola byla založena 5. září 1948. 

Škola zařazena do sítě 24. května 1996. 

Poslední aktualizace 14. července 2015.  

 

Škola má 4 odloučená pracoviště: 

V Základní škole Rajnochovice, Rajnochovice 188, 768 61 od 1. 9. 2006. 

V Základní škole Loukov, Loukov 119, 768 75 od 1. 9. 2007. 

V Mateřské škole Radost, Schwaigrovo náměstí, Bystřice pod Hostýnem od 1. 9. 2015 

Ve Společenském domě Sušil, Fryčajova 901, 768 61 Bystřice pod Hostýnem od 1. 9. 2011. 

 

Celková kapacita školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě je 600 žáků. 

Rada školy není zřízena. 

 

 

Základní údaje za školní rok 2016/2017 

Žáků celkem 595 

Z toho dospělých žáků 0 
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Vzdělávací programy školy 

Obory vyučované ve školním roce 2016/2017 

Obor Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počet žáků 342 22 - 231 

Počet hodin 354 12 - 51 

Počet žáků 

s rozšířeným vyuč. 
0 - - 0 

 

Nástroje vyučované v hudebním oboru 

akordeon, bicí, cimbál, housle, klarinet, klávesy, klavír, kytara, příčná flétna, saxofon, tenor, 

trubka, varhany, violoncello, zobcová flétna, zpěv. 

                       

Soubory  

Soubor zobcových fléten, soubor příčných fléten, dechový orchestr, pěvecký sbor, smyčcový 

soubor, kytarový soubor, kvarteto zobcových fléten 

 

Výše vybírané úplaty za vzdělávání (§8 vyhlášky 71/2005 Sb.) ve školním  roce 2016/2017 

 Úplata v jednotlivých oborech za měsíc (Kč) 

Hudební přípravný 200,-  

Hudební I. a II. stupeň 280,- 

Hudební – skupinová výuka 220,- 

Hudební - výuka na pobočkách 220,- 

Výtvarný přípravný 200,- 

Výtvarný I. a II. stupeň 220,- 

Literárně-dramatický obor I. a II. stupeň 200,- 

 

Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 k 30. 6. 2017 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 21 17,248 

Externí pracovníci 10 2,783 

 

 



Údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 

Poř. 

číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání, obor, aprobace 

Pedag. 

praxe 

1 zástup. ředitelky 1 Vysokoškolské – VO výtvarná tvorba 13 

2 učitelka 0,870 Vysokoškolské – HO zpěv 21 

3 učitelka MD Vyšší odborné – HO zpěv 10 

4 ředitelka 1 Vysokoškolské – HO klarinet 20 

5 učitelka 0,696 Vysokoškolské – HO flétna 17 

6 učitel 0,783 Vysokoškolské – HO trubka 35 

7 učitelka 1 Vysokoškolské – HO hudební nauka 20 

8 učitelka 1 Vyšší odborné – HO klavír 42 

9 učitelka MD Vyšší odborné – HO kytara 12 

10 učitelka 1 Vyšší odborné – HO hoboj 16 

11 učitel 0,609 Vysokoškolské – HO akordeon 7 

12 učitel 1 Vysokoškolské – HO kontrabas 10 

13 učitelka 0,783 Vysokoškolské – HO housle 12 

14 učitelk    učitelka 1 Vysokoškolské – VO výtvarná tvorba 21 

15 učitelka 0,521 Vysokoškolské – HO varhany 17 

16 učitelka 0,870 Vyšší odborné – HO klavír 22 

17 učitelka 0,571 Vysokoškolské – LDO dramatická výchova 27 

18 učitelka 0,435 Vyšší odborné – HO flétna 8 

19 učitelka 1 Vysokoškolské – HO klavír 21 

20 učitel 0,521 Vyšší odborné – HO kytara 2 

21 učitel 0,826 Vyšší odborné – HO kytara, trubka 33 

22 učitel 0,522 Vysokoškolské – HO kytara 1 

23 učitelka MD Vysokoškolské – HO barokní příčná flétna 10 

24 učitelka 1 Střední – UMPRUM – VO výtvarná tvorba 26 

 

Komentář k tabulce doplňující výše uvedené údaje 

Věková struktura pedagogických pracovníků  

Do 29 let 2 

30 až 39 let 8 

40 až 49 let 9 

50 až 59 let 2 

59 a výše 3 

 



Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 k 30. 6. 2017 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,813 

Externí pracovníci 1 0,75 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Účetní  1 Úplné střední odborné – OA  

2 Uklízečka 0,875 Střední odborné – zahradnice 

3 Školník 0,938 Střední odborné – truhlář 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Víkendová škola hry na zobcovou flétnu Olomouc  1 účastnice 

Metodika hry na dřevěné dechové nástroje - Konzervatoř Brno   2 účastnice 

Modelování keramiky – Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně   1 účastnice 

Kolokvium ředitelů a zástupců ZUŠ a SUŠ Horní Bečva    2 účastnice 

Asociace základních uměleckých škol v Brně     1 účastnice 

Setkání ředitelek a ředitelů s krajskými radními ve Zlíně    1 účastnice 

NIDV – Nové metody ve výuce hry na akordeon – Napajedla   1 účastnice 

NIDV – Nové metody ve výuce hry na trubku – Hulín    1 účastník 

Elektronický systém soutěží ZUŠ „EOS“ ve Zlíně     2 účastnice 

Zákoník práce 2017 – platná legislativa a informace o novele   2 účastnice 

Asertivita – Zlín         1 účastnice 

Dotační možnosti EU v oblasti školství      2 účastnice 

Specifika ADHD a PAS - Výuka žáků s problémovým chováním   8 účastnic 

NIDV – Nové metody ve výuce hry na příčnou flétnu – Kroměříž   2 účastnice 

NIDV – Nové metody ve výuce hry na klávesy – Hulín    2 účastníci 

Stres a zátěžové situace – Loukov       1 účastnice 

 

 

 



Údaje o zařazování dětí a žáků 

Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce 2016/2017                               

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty žáků přihlášených 72 10 - 42 

Počty žáků přijatých 66 7 - 37 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Absolventi ve školním roce 2016/2017 v jednotlivých oborech 

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty absolventů 15 - - 17 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2016/2017 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

474 62 1 

 

 

 



 

Absolventi hudebního oboru 2017 

Absolventi výtvarného oboru 2017 

 



Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol  

Konzervatoř UMPRUM 

Jiná střední škola 

výtvarného 

směru 

VŠ uměleckého 

směru 

Jiné navazující na 

ZUŠ 

Přihláš. Přijato Přihláš. Přijato Přihláš. Přijato Přihláš. Přijato Přihláš. Přijato 

1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 

 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž – hra na housle 1 žákyně 

Střední průmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí – průmyslový design 1 žákyně 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště – multimediální tvorba 1 žákyně 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem – umělecký truhlář 1 žák 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky soutěží ve školním roce 2016/2017 

Národní soutěž ZUŠ 2016/2017 

OKRESNÍ KOLO 

Hra na klavír                                                     23. a 24. února 2017 v ZUŠ Kroměříž  

1. místo s postupem 1 žákyně 

1. místo 4 žáci 

2. místo  4 žáci 

3. místo  3 žáci 

 

 
 

 

Hra  na housle   28. února 2017 v ZUŠ Kroměříž  

1. místo  2 žákyně 

 

 

 

 

 

 



Hra na kytaru                16. března 2017 v SZUŠ D-Music, s. r. o. Kroměříž  

3. místo  4 žáci 

 

 

 

KRAJSKÉ KOLO  

Hra na klavír            16. a 17. března 2017 v ZUŠ Kroměříž 

2. místo   1 žákyně 

 

 

Hra na housle       28. března 2017 v ZUŠ Uherské Hradiště 

2. místo  1 žákyně 

 

 

 

 

 

 

 



Dechové orchestry     7. dubna 2017 v ZUŠ Zdounky 

1. místo                                   Dechový orchestr ZUŠ Bystřice pod Hostýnem 

Diplom za mimořádný sólový výkon pro Jaromíra Češka 

 

 

ÚSTŘEDNÍ KOLO 

Dechové orchestry     26. května 2017 v ZUŠ Letovice 

1. místo                                                           Dechový orchestr ZUŠ Bystřice pod Hostýnem  

Diplom za mimořádný sólový výkon pro Jaromíra Češka 

Absolutní vítěz soutěže. 

 

 



23. ročník soutěže pro komorní soubory ZUŠ Karel Ditters z Dittersdorfu 

a hudební klasicismus Vidnava   22. října 2016 

2. místo     Kvarteto zobcových fléten 

 

 

Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno   3. a 4. června 2017 

2. místo     1 žák 

Čestné uznání I. stupně   1 žák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41.ročník - Mezinárodní výtvarná výstava v Makedonii „13. listopad“ 

1. místo      2 žáci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž Floria Kroměříž - Myslivost, rybářství a včelařství 

1. místo     2 žákyně 

2. místo     1 žákyně 

 

 

12. ročník Voda štětcem a básní – Povodí Moravy 

1. místo     1 žákyně 

Cena generálního ředitele   2 žákyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výtvarná soutěž ke 300. výročí narození Marie Terezie vyhlášená MŠMT 

3. místo           1 žákyně   

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž k výstavě Andělská křídla Muzea moderního umění Olomouc 

Čestné uznání   1 žákyně  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Významné akce školy 

BYSTŘICKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ 2016 

Střední škola nábytkářská a obchodní uspořádala DŘEVOSOCHÁNÍ. Na vernisáži vystoupili žáci 
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem – kvarteto zobcových fléten ze třídy Pavly Caletkové a žesťové 
kvinteto ze třídy Vladimíra Češka.  

 

 

 

Oslava 30. výročí založení turistického oddílu PAWNEE v Bystřici pod Hostýnem 

Na vernisáži výstavy 1. října 2016 vystoupili žáci školy, kteří jsou zároveň členy turistického 
oddílu. Velmi milou a neformální atmosféru akce podpořil také starosta města, který zahrál 
členům oddílu na kytaru. 

 

 

 

 
 



150. Zámecký koncert 
 
Na posledním Zámeckém koncertě pořádaném Bystřickým kulturním nadačním fondem 
účinkoval 1. října 2016 jako „předskokan“ žák naší školy Matouš Kubíček. 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení na oslavách 135. výročí založení Základní školy Loukov 

Žáci ZUŠ, kteří navštěvují pobočku naší školy v Loukově, vystoupili 8. října 2016 v rámci oslav 

ZŠ Loukov. Žesťové kvarteto ze třídy Vladimíra Češka zpříjemňovalo návštěvníkům příchod do 

školy. 

 

 

Valná hromada učitelů výtvarných oborů ZUŠ Zlínského kraje 

 

21. října 2016 proběhla valná hromada výtvarníků Zlínského kraje, kde si zvolili novou krajskou 

metodičku Alenu Bártovou, která bude prezentovat jejich kolekce na 13. Soutěžní přehlídce 

výtvarného oboru ZUŠ „Oči dokořán“ ve Šternberku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beseda s režisérem Zdeňkem Troškou 

 

Kvarteto zobcových fléten ze třídy Pavly Caletkové vystoupilo 3. listopadu 2016 s jazzovými 

úpravami slavných melodií na besedě s režisérem Zdeňkem Troškou, která se konala ve 

slavnostním sále bystřického zámku. 

 

 
 

 

Zábavně vzdělávací programy pro děti z mateřských škol 

 

Děti z mateřských škol přicházejí čtyřikrát ročně a aktivně se zapojují do programu 

připraveného našimi pedagogy. Zkoušejí si hru na různé hudební nástroje, učí se míchat barvy 

na paletách, kreslí podle zadání a dirigují nebo hrají na nástroje.  

 

 18. a 19. 10. 2016 Dílny pro děti z mateřských škol „PRŠÍ, PRŠÍ“ 

 14. 12. 2016  Vánoční koncert 

 21. a 22. 2. 2017 Dílny pro děti z mateřských škol „JIŘÍ TRNKA“ 

 19. 4. 2017  Koncert pro děti z mateřských škol „ZVÍŘATA“ 

 

 

 

 

 

 



Výzdoba v čekárně a na schodišti u dětských lékařek na Mlýnské ulici 

 

Žáci výtvarného oboru vystavují své práce inspirované pohádkami na chodbách, schodišti 

a v čekárnách u dětských lékařek. 

Nová výzdoba schodiště vedoucího do výtvarného oboru 

 

Žáci výtvarného oboru přemalovali starou výzdobu schodiště. Námětem  bylo hledání pokladu, 

město, vesmír a příroda. 

 

Výzdoba dvorečku školní družiny ZŠ TGM 

 

Spolek rodičů při ZŠ TGM požádal o výzdobu dvorečku. 

 

 



Výlet žáků výtvarného oboru do Olomouce 

Žáci navštívili Arcidiecézní muzeum s animačním programem, který je velmi zaujal. Vyplňovali 

pracovní listy a velmi aktivně spolupracovali s animátorkou. 

Adventní inspirace Chvalčov 

Žáci naší školy a zároveň obyvatelé obce Chvalčov vystoupili 19. a 20. listopadu 2016 na 

tradičním jarmarku lidových řemesel a společenském setkání na Chvalčově. Tato akce má 

velkou návštěvnost a krásnou předvánoční atmosféru. 

 

Koncerty pro žáky ze školní družiny ZŠ TGM 

Žáky velmi oblíbené koncerty, kde vidí a slyší své kamarády z družiny a bohatě je ocení 

bouřlivým potleskem. 

 



Chrámový koncert 

Tradiční koncert ke svátku svaté Cecílie - patronky hudebníků proběhl 1. prosince 2016 a byl 

hojně navštíven veřejností. Vystoupili na něm učitelé školy a jejich hosté. 

 

Výlet žáků výtvarného oboru do Olomouce 

Žáci navštívili Muzeum moderního umění s animačním programem k výstavě Andělská křídla. 

Tvořili díla inspirovaná výstavou. 

 

Instalace Nebe peklo 

Krátce před Vánocemi proběhla vernisáž výstavy ve výloze obchodu vedle naší školy 

a předávání ocenění žákům výtvarného oboru za 1. místa, která získali v mezinárodní výtvarné 

soutěži v Makedonii. 



Adventní výstava prací žáků výtvarného oboru na Radnici 

Letos podeváté se konala výstava dětských prací ve vestibulu Městského úřadu Bystřice pod 

Hostýnem. Výstava je součástí akce Města – Rozsvěcení vánočního stromu. 

 

Výstava prací žáků výtvarného oboru v obchodě Zdravá výživa 

 

 

 

 

 

 



Slavnostní ukončení výtvarného kurzu pro dospělé 

16. prosince 2016 byl slavnostně ukončen kurz malby pro dospělé, který vedla zkušená 

výtvarnice Jiřina Vrbecká. Frekventanti kurzu si pod jejím vedením mohli osvojit základy 

olejové malby, práce s keramickou hlínou a experimentování s tiskařskými barvami. 

I po skončení kurzu se malířky dále setkávají a společně rozvíjejí získané dovednosti. Všichni 

byli s kurzem velice spokojeni a vzniklé obrazy byly vystaveny v kulturní kavárně U Růženky.      

 

 

Vánoční koncert 

Dopoledne 20. prosince 2016 proběhly 2 koncerty pro žáky ZŠ TGM, ZŠ Bratrství, ZŠ Rusava, 

ZŠ Slavkov a odpoledne byl koncert pro veřejnost. Všichni si před Vánocemi užili krásné 

hudební výkony a výzdobu z rukou žáků výtvarného oboru. Průvodci celého pořadu byli žáci 

literárně dramatického oboru se 2 učiteli v rolích jejich rodičů. 

 

 

 



Vernisáž výstavy Brouci, ryby ve výloze obchodu vedle školy 

8. února 2017 byla slavnostně zahájena 2. výstava v nově využívaném prostoru. Přilákala 

mnoho diváků. Na vernisáži si vždy vyhrají děti z družiny při ZŠ TGM a účastní se také 

happeningů, které probíhají v rámci vernisáže. Před vernisáží žáci výtvarného oboru vytvořili 

obří ryby z čerstvě napadaného sněhu. Bohužel přišla obleva a zbyly už jen ryby z kartonu. 

   

 

 

 

 

Přednáška Zdeňka Smiřického 

o barokním zapomenutém skladateli Josefu Schreierovi, rodákovi z blízkých Dřevohostic. 

Součástí přednášky 22. února 2017 bylo i hudební vystoupení s ukázkami písní J. Schreiera. 

 

 

Besídky a třídní předehrávky 

Besídky a třídní předehrávky žáků hudebního oboru jsou pravidelnou součástí života školy. 

Konají se nejen v Bystřici, ale i na pobočkách školy v  Loukově a Rajnochovicích. Předehrávky 

mají přátelskou atmosféru, při které se posluchači dozví i informace z průběhu výuky a nácviku 

jednotlivých skladeb. 

 

 

 



Koncert k 70. narozeninám Jaroslavy Navrátilové a Jarmily Koščakové 

V pondělí 6. března 2017 se podařilo uskutečnit koncert bývalých a současných žáků 

2 vynikajících učitelek, které na naší škole působí více než 40 let. Z celé republiky se sjeli bývalí 

žáci, aby zahráli svým učitelkám k narozeninám. Na promítacím plátně byly k vidění jejich 

fotografie z dob návštěv naší školy. Koncert vyvrcholil předáním mnoha darů a květin dojatým 

pedagožkám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro seniory Zahrada 

Každé 2 měsíce přicházejí žáci hudebního oboru ZUŠ, aby svým hudebním přáním zpříjemnili 

pobyt seniorům v CpS Zahrada. Tato vystoupení jsou velmi pozitivně vnímána. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hraje celá rodina 

22. března 2017 proběhl tradiční koncert, kdy se na pódiu školy představili nejen žáci, 

ale i jejich rodiče – mnozí z nich bývalí žáci naší školy. Koncert měl milou a přátelskou 

atmosféru. 

 

 

Co děláme, když neučíme 

Výstava obrazů, plastik a fotografií učitelů výtvarných oborů ZUŠ Zlínského kraje proběhla od 

8. do 30. dubna 2017 ve výstavních sálech bystřického zámku. Náš výtvarný obor prezentovaly 

práce 3 učitelek. Hudebně zahájili výstavu žáci školy a výtvarníky pozdravil starosta města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krajské kolo soutěžní přehlídky výtavarného oboru Oči dokořán 

28. dubna 2017 se škola stala hostitelkou krajského kola soutěžní přehlídky. Zúčastnilo se 21 

škol Zlínského kraje, učitelé prezentovali 202 soutěžních prací, projektů a řad, příprav na vyšší 

umělecké školy a dokumentace výtvarných akcí. Vernisáž výstavy a předávání diplomů 

proběhlo 5. května 2017 na nádvoří zámku. Zúčastnil se také radní pro kulturu Zlínského kraje, 

představitelé města, učitelé a žáci ZUŠ Zlínského kraje. 

 

Malí velcí filharmonici 

Žáci ZUŠ Zlínského kraje se stali součástí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a odehráli během 

května 3 koncerty (Kroměříž, Uherský Brod a Zlín). Naši školu vzorně reprezentovali 4 žáci: 

1 trumpetista, 1 klarinetistka a 2 houslistky. 

 

 

 

 

 



Dílny žáků výtvarného oboru v rámci Filmového festivalu Zlín 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Bystřice spolupracovali 1. června 2017 s žáky výtvarného oboru 

ZUŠ Holešov a pomáhali dětem, které si přijely na Mezinárodní filmový festival pro děti 

a mládež vyrábět ptačí masky a malovali jim na obličej nebo ruce. Žáci LDO odehráli 

představení „Kdo skočí z větší výšky“ podle textu Astrid Lindgrenové. 

 

 

PŘED NAŠÍM 

Celé odpoledne 22. června 2017 se před budovou školy prezentovaly všechny obory. 

Vystoupily komorní soubory, pěvecký sbor, sólisté, žáci literárně-dramatického oboru. K vidění 

byla módní přehlídka žáků výtvarného oboru v jejich vlastních modelech. Kolemjdoucí si mohli 

vyzkoušet modelování z keramické hlíny, výrobu ptačích masek a malování na tělo. Závěr 

celého odpoledne patřil absolutnímu vítězi soutěžní přehlídky dechových orchestrů - 

Dechovému orchestru pod vedením Vladimíra Češka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráce s partnerskými školami 

 

Koncert s žáky ZUŠ Ostrava Petřkovice 

25. května 2017 navštívili žáci hudebního oboru Ostravu – areál Dolních Vítkovic, kde 

absolvovali animační program. Odpoledne proběhl koncert s žáky ZUŠ Ostrava Petřkovice 

v Kulturním domě v Petřkovicích. 

 

Bystřická letní flétna IX. ročník  

Interpretační kurzy ve hře na zobcovou a příčnou flétnu. 13. – 18. srpna 2017. 

Prázdninové setkání více než 50 hráčů na zobcové a příčné flétny pod vedením profesorů 

brněnské, ostravské a kroměřížské  konzervatoře. Letos byli lektory: MgA. Martina Komínková, 

MgA. Renata Šňupíková, MgA. Petra Olajcová a Mgr. Jiří Bystroň. Klavírní a cembalové 

doprovody zajišťovali Adam Farana a  MgA. Elena Knápková. 

Účastníci kurzů se každý večer sešli na koncertě lektorů. Poslední 2 koncerty patřily 

účastníkům kurzu. Denně byl pro děti připraven kromě hodin výuky v sólové a v komorní hře 

také doplňkový program v ateliérech výtvarného oboru. 

 

 

 

 

 



Spolupráce s institucemi, jinými školami a hudebními tělesy 
 

 Zlínský kraj 

 Město Bystřice pod Hostýnem 

 ZUŠ ve Zlínském kraji 

 ZŠ TGM, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, ZŠ Rajnochovice, ZŠ Loukov 

 MŠ Radost, MŠ Palackého, MŠ Bělidla, MŠ Sokolská, MŠ Rychlov, MŠ Chvalčov, MŠ Slavkov 

 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 

 Pěvecký sbor Tregler 

 Dětský pěvecký sbor Vrabčáci při ZŠ TGM 

 Sdružení osob s civilizačními chorobami 

 Centrum pro seniory Zahrada Bystřice pod Hostýnem 

 Charita - Stacionář Chvalčov 

 Obec Chvalčov, Obec Křtomil, Obec Loukov, Obec Rajnochovice 

 Středisko volného času Včelín 

 Národní institut dalšího vzdělávání Zlín 

 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 

 Farní úřad Bystřice pod Hostýnem 

 Bystřický kulturní nadační fond 

 Kulturní kavárna „U Růženky“ 

 Lékárna Salvia 

 Holešovský komorní orchestr 

 Manželé Moravetzovi – varhanní kurzy 

 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klub STONOšKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalendář akcí ve školním roce 2016/2017 

ZÁŘÍ 2016 
1.9. Zahájení školního roku 

16.9. Vernisáž 4. sympozia Dřevosochání 

26.9. Informativní schůzka - výtvarný kurz pro dospělé 
 

ŘÍJEN 2016 
 1.10.2016 Vernisáž výstavy ke 30. výročí založení turistického klubu PAWNEE 

1.10.2016 150. Zámecký koncert  - jako „předskokan“ vystoupil žák ZUŠ Matouš Kubíček 

5.10.2016 Žákovská besídka 

6.10.2016 Výlet žáků VO ZUŠ na výstavy do Olomouce 

7.10.2016 Výtvarný kurz pro dospělé 

7.10.2016 Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada 

8.10.2016 Výročí založení ZŠ Loukov 

13. a 14. 10. 2016 Asociace základních uměleckých škol 

15.10.2016 Dechová sobota - DVPP 

18. a 19. 10. 2016 Dílny pro děti z mateřských škol PRŠÍ, PRŠÍ  

19.10.2016 Žákovská besídka  

20.10.2016 Svaz postižených civilizačními chorobami - hudební vystoupení 

21.10.2016 Valná hromada učitelů VO ZUŠ Zlínského kraje 

22.10.2016 Olomoucká víkendová škola - zobcová flétna 
 

LISTOPAD 2016 
 3. a 4. 11. 2016 Kolokvium ředitelů/zástupců ZUŠ a SUŠ  

3. 11. 2016 Beseda se Zdeňkem Troškou – vystoupilo kvarteto zobcových fléten 

8.11.2016 Vystoupení žáků LDO na Dni včelařů 

9.11.2016 Žákovská besídka 

14.11.2016 "Kdo hraje, nezlobí II" - školení ADHD - DVPP 

16.11.2016 Žákovská besídka 

20.11.2016 Adventní inspirace 

21.11.2016 Setkání ředitelek a ředitelů s krajskými radními 

22.11.2016 Vystoupení pro družinu při ZŠ TGM 

22.11.2016 Předehrávka žáků ze třídy Petry Smílkové a Zuzany Outratové 

23.11.2016 Žákovská besídka 

28.11.2016 "Kdo hraje, nezlobí II" - školení ADHD - DVPP 

28.11.2016 Předehrávka žáků ze třídy Marcely Buchmannové a Jaroslava Mikuše 

29.11.2016 Třídní koncertík žáků Davida Jugy 

30.11.2016 Vystoupení pro družinu při ZŠ TGM 

30.11.2016 Besídka žáků LDO 

  PROSINEC 2016 
 1.12.2016 Chrámový koncert v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem 

2.12.2016 Instalace Adventní výstavy na radnici 

2.12.2016 Předehrávka žáků ze tříd Ester Moravetzové a Petry Smílkové 

5.12.2016 Třídní předehrávka žáků Markéty Janečkové 

6.12.2016 Výlet žáků výtvarného oboru do Olomouce – výstava Šumění andělských křídel 

7.12.2016 Žákovská besídka 

8.12.2016 NIDV Seminář příčných fléten - DVPP 

12.12.2016 Předehrávka žáků ze tříd Zoji Chlebnikové a Magdy Čáslavové 

14.12.2016 Koncert pro mateřské školy 

14.12.2016 Žákovská besídka 



16.12.2016 Slavnostní ukončení kurzu malby pro dospělé – hudební vystoupení 

19.12.2016 Generální zkouška vánočního koncertu 

20.12.2016 Koncerty pro žáky ZŠ 

20.12.2016 Vánoční koncert pro veřejnost 

  LEDEN 2017 
 11.1.2017 Žákovská besídka 

13.1.2017 Třídní předehrávka žáků Jana Turka 

14.1.2017 Turnaj v badmintonu pro učitele ZUŠ a jejich rodiny 

16.1.2017 Předehrávka Venduly Galdové 

17.1.2017 Vystoupení ve Stacionáři na Chvalčově 

18.1.2017 Žákovská besídka 

20.1.2017 Třídní předehrávka žáků Jana Kotase 

20.1.2017 Kurz malby pro dospělé II. 

23.1.2017 Přednáška Pavly Caletkové st. o Marii Terezii pro žáky výtvarného oboru 

25.1.2017 Pedagogická rada 

26.1.2017 Předehrávka žáků ze třídy Martina Štrublíka 

27.1.2017 Vystoupení v centru pro seniory Zahrada 

27.1.2017 Kurz malby pro dospělé II. 

30.1.2017 Školní kolo soutěže ve hře na klavír 

31.1.2017 Vernisáž výstavy absolventů výtvarného kurzu 

  ÚNOR 2017 
 1.2.2017 Školní kolo ve hře na smyčcové nástroje 

8.2.2017 Vernisáž instalace BROUCI, RYBY ve výloze hrabárny vedle školy 

8.2.2017 Žákovská besídka 

10.2.2017 Kurz malby pro dospělé II. 

21.-22.2.2017 Dílny pro děti z mateřských škol JIŘÍ TRNKA 

22.2.2017 Josef Schreier - přednáška Zdeňka Smiřického o barokním skladateli 

24.2.2017 Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada 

23. - 24. 2. 2017 Okresní kolo soutěže ve hře na klavír 

28.2.2017 Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 

  BŘEZEN 2017 
 1.3.2017 Školní kolo soutěže ve hře na kytaru 

6.3.2017 Koncert k narozeninám Jaroslavy Navrátilové a Jarmily Koščakové 

8.3.2017 Žákovská besídka 

9.3.2017 Malý koncertík žáků Davida Jugy 

14.3.2017 Besídka v Rajnochovicích 

15.3.2017 Hostýnská píšťalička 

15.3.2017 Předehrávka žáků ze třídy Magdy Čáslavové 

16.3.2017 Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 

16.3.2017 Krajské kolo soutěže ve hře na klavír 

18.3.2017 Malí velcí filharmonici - zkouška Kroměříž 

21.3.2017 Koncert k 300. výročí narození Marie Terezie pro žáky ZŠ 

22.3.2017 Koncert "Hraje celá rodina" 

23.3.2017 Koncert k 300. výročí narození Marie Terezie pro žáky ZŠ 

24.3.2017 NIDV Seminář zobcová flétna - DVPP 

28.3.2017 Předehrávka žáků ze třídy Martiny Studené 

28.3.2017 Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 



DUBEN 2017 
 5.-6.4.2017 Instalace výstavy "Co děláme, když neučíme" v zámku 

6.4.2017 Přednáška Pavla Blažka o dřevě pro žáky výtvarného oboru 

7.4.2017 Krajské kolo soutěžní přehlídky dechových orchestrů – Zdounky 

8.4.2017 "Co děláme, když neučíme" - výstava učitelů ZUŠ – vernisáž 

12.4.2017 Žákovská besídka 

19.4.2017 Koncert pro děti z MŠ – ZVÍŘATA 

20.4.2017 Absolventská předehrávka 

20.4.2017 Fotografování absolventů HO, VO 

21.4.2017 Předehrávka žáků ze třídy Markéty Janečkové 

22.4.2017 Malí velcí filharmonici – zkouška Uherský Brod 

26.4.2017 Žákovská besídka 

28.4.2017 Hodnocení krajské přehlídky výtvarného oboru ZUŠ Zlínského kraje 

  KVĚTEN 2017 
 2.5.2017 Předehrávka žáků ze třídy Martiny Studené 

3.5.2017 Žákovská besídka 

2. - 4.5.2017 Instalace krajské přehlídky výtvarného oboru ZUŠ Zlínského kraje  

5.5.2017 Vernisáž krajské přehlídky VO ZUŠ Zlínského kraje – dechový orchestr 

8.5.2017 Otvírání pramenů v Lázních Kostelec – kvarteto zobcových fléten 

9.-12.5.2017 Nábory v mateřských školách 

10.5.2017 Absolventský koncert 

13.5.2017 Den matek 

14.5.2017 Malí velcí filharmonici – zkouška Zlín 

15.5.2017 Předehrávka žáků ze třídy Venduly Galdové 

16.5.2017 Předehrávka žáků ze tříd Petry Smílkové a Zuzany Outratové 

17.5.2017 Absolventský koncert II. 

17.5.2017 Zápis do ZUŠ – zápis do literárně-dramatického oboru 

18. - 19.5.2017 Zápis do ZUŠ – zápis do hudebního a výtvarného oboru 

22.5.2017 Předehrávka žáků Zoji Chlebnikové a Magdy Čáslavové 

22.5.2017 Malí velcí filharmonici – koncert Kroměříž 

23.5.2017 Vystoupení ve Stacionáři na Chvalčově 

23.5.2017 Malí velcí filharmonici – koncert Uherský Brod 

25.5.2017 Koncert se ZUŠ Ostrava Petřkovice 

26.5.2017 Ústřední kolo soutěžní přehlídky dechových orchestrů – Letovice 

27.5.2017 Vystoupení na Dětském dnu pro Stonošku 

30.5.2017 Malí velcí filharmonici – koncert Zlín – ZUŠ Open 

  ČERVEN 2017 
 1.6.2017 Akce žáků VO, vystoupení LDO v rámci 57. Film Festu 

1.6.2017 Koncert přípravného ročníku hudební nauky 

2.6.2017 Předehrávka žáků ze třídy Jana Kotase 

4.6.2017 Bystřické zámecké slavnosti 

8.6.2017 Vystoupení v Centru pro Zahrada 

13.6.2017 Předehrávka žáků ze třídy Davida Jugy 

21.6.2017 Pedagogická rada 

22.6.2017 "Před naším" umělecké odpoledne před školou 

27.6.2017 Vernisáž výstavy prací absolventů výtvarného oboru 

28.6.2017 Kytarové loučení - koncert žáků ze tříd Martina Štrublíka a Vojtěcha Tomka 

30.6.2017 Vysvědčení 



Inspekce a kontroly 

 Ve dnech 6. – 8. června 2017 byla provedena kontrolní činnost České školní inspekce.  

Při hodnocení bylo zjištěno, že škola postupuje v souladu s pravidly stanovenými ve školním 

řádu a školním vzdělávacím programu. Získané hráčské dovednosti žáci zúročí v nabídce 

kolektivní výuky v souborové hře a v žánrově různých uskupeních, která veřejně vystupují na 

kulturních, charitativních a společenských akcích nejen ve městě, ale i v okolních obcích. 

 Jako příkladné lze hodnotit vystupování žáků na akcích Sdružení osob s civilizačními 

chorobami a v Centru pro seniory Zahrada, což má oboustranně příznivý dopad na všechny 

zúčastněné. Škola své výsledky prezentuje veřejnosti i v rámci mezioborové spolupráce. Pro 

zvýšení významnosti uměleckého vzdělávání jsou absolventské koncerty žáků realizovány 

v reprezentativním koncertním sále Zámku Bystřice pod Hostýnem. 

 Mimořádný úspěch škola zaznamenala ve školním roce 2016/2017 postupem 

Dechového souboru do ústředního kola soutěže vyhlašované MŠMT, kde získal první místo 

a byl absolutním vítězem a zároveň ocenění za mimořádný výkon získal sólista dechového 

orchestru. Žáci výtvarného oboru nově prezentují svou tvorbu i v prostorách obchodů 

a malbami vyzdobili dvůr základní školy a prostory školní jídelny, čímž se výrazně podílejí na 

zviditelnění činnosti školy. 

 O dění ve škole, aktivitách pro veřejnost, úspěších žáků a kulturních výročích ve 

společnosti jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím aktuálních nástěnek 

i webových stránek přístupných veřejnosti. Ve škole jsou každému žákovi vytvářeny rovné 

příležitosti ke vzdělávání. Důležitou součástí pomoci žákům je systematická spolupráce s rodiči 

a to i prostřednictvím tradičních a nově realizovaných společných akcí žáků školy s rodinnými 

příslušníky, což významně přispívá k dobré prezentaci školy. Na celkovou úroveň vzájemných 

vztahů má vliv i pořádání narozeninových koncertů pro pedagogy za účastí bývalých žáků. 

Kontrolou bylo zjištěno porušení ustanovení §10 zákona č. 563/2004 Sb. (o pedagogických 

pracovnících). Pedagog byl vyzván, aby předložil dodatek diplomu, který bude obsahovat 

absolvované zkoušky z pedagogiky a psychologie během jeho vysokoškolského studia. 

 

Silné stránky školy dle Inspekční zprávy ze dne 28. června 2017 

- Dlouhodobě kvalitní úroveň vzdělávání včetně promyšlené přípravy vyučujících na 

výuku s ohledem na individualitu žáka. 

- Velmi dobrá komunikace vedení školy s majitelem budovy, kterým je Město Bystřice 

pod Hostýnem, spolupráce se zákonnými zástupci a představiteli školských, 

společenských, kulturních i charitativních institucí. 

- Dlouhodobé pořádání kurzu pro flétnisty různého věku Bystřická flétna. 

- Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání žáků. 

- Prezentováním jednotlivých oborů i mezioborové spolupráce na veřejnosti 

a zveřejňováním dosažených úspěchů jsou žáci motivování k dosahování kvalitních 

výsledků. 

 

 

 



Ekonomická část 

 

Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Údaje dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 2016 

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2016 

 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy 5 847 224,00 5 872 577,00 

Ostatní osobní náklady 480 000,00 635 000,00 

ONIV přímé 2 238 964,00 2 315 664,00 

ONIV provozní 0,00 0,00 

NIV ostatní 0,00 0,00 

Celkem 8 566 188,00 8 823 241,00 

 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 0,00 0,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 

Odvod z investičního fondu: 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy roku 2016 

Celkové výnosy činily 10.463.007,12 Kč, z toho dotace 8.823.241,00 Kč, grant 15.000,00 Kč 

ostatní výnosy včetně školného 1.624.766,12 Kč. 

 

Náklady roku 2016 

Celkové náklady činily 10.288.596,31 Kč, z toho přímé náklady  9.137.200,67 Kč, provozní 

náklady 1.151.395,64 Kč.  

 

Výsledek hospodaření za rok 2016 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 činil 174.410,81 Kč a celý byl přidělen do Rezervního 

fondu. 

 

 

 

 

Závěrem 

 

Ve výroční zprávě jsou zachyceny nejdůležitější aktivity hudebního, výtvarného a literárně-

dramatického oboru.  

 

 

 

 

 

 

 

       MgA. et Bc. Pavla Caletková 

        ředitelka školy 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem 2. listopadu 2017 


