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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 

 

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 

Ekonomka: 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 2015/2016 

Žáků celkem 600 

Z toho dospělých žáků 1 
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Vzdělávací programy školy 

Obory vyučované ve školním roce 2015/2016 

Obor Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počet žáků 333 19 - 243 

Počet hodin 359 12 - 53 

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  

dechový orchestr, pěvecký sbor, houslový soubor, kytarový soubor, kvarteto zobcových fléten 

 

Výše vybíraného příspěvku za měsíc (vyhl.71/2005 Sb.) ve školním roce 2015/2016 

 Školné v jednotlivých oborech (Kč) 

Hudební přípravný 195,- 

Hudební 1 hodina 275,- 

Hudební 1,5 hodiny     355,- 

Skupinová výuka 2 – 4 žáci 215,- 

Výuka na pobočkách 215,- 

Výtvarný přípravný 195,- 

Výtvarný I. a II. stupeň 210,- 

Literární obor 190,- 

 

Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

 k datu 30. 6. 2016 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 24 20,274 

Externí pracovníci 11 2,962 

 

 



Údaje o interních pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

Poř. 

číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání, obor, aprobace 

Pedag. 

praxe 

1 Zástup. ředitelky 1 Vysokoškolské – VO výtvarná výchova 12 

2 učitelka 0,870 Vysokoškolské – HO zpěv 20 

3 učitelka MD Vyšší odborné – HO zpěv 9 

4 ředitelka 1 Vysokoškolské – HO klarinet 19 

5 učitelka 0,696 Vysokoškolské – HO flétna 16 

6 učitel 0,783 Vysokoškolské – HO trubka 34 

7 učitelka 1 Vysokoškolské – HO hudební nauka 19 

8 učitel 1 Vyšší odborné – HO klarinet 1 

9 učitelka 1 Vyšší odborné – HO klavír 41 

10 učitelka MD Vyšší odborné – HO kytara 11 

11 učitelka 1 Vyšší odborné – HO hoboj 15 

12 učitel 1 Vysokoškolské – HO kontrabas 9 

13 učitelka 0,870 Vysokoškolské – HO housle 11 

14 učitelk    učitelka 1 Vysokoškolské – VO výtvarná výchova 20 

15 učitel 0,565 Vysokoškolské – HO  trombon 7 

16 učitelka 0,478 Vysokoškolské –  HO varhany 16 

17 učitelka 0,870 Vyšší odborné – HO klavír 21 

18 učitelka 0,571 Vysokoškolské – LDO dramatická výchova 26 

19 učitelka 0,3478 Vyšší odborné – HO flétna 7 

20 učitelka 1 Vysokoškolské – HO klavír 20 

21 učitel 0,565 Střední s maturitou – HO kytara 1 

22 učitel 0,782 Vyšší odborné – HO kytara, trubka 32 

23 učitelka MD Vysokoškolské – HO barokní příčná flétna 9 

24 učitelka 1 Střední – UMPRUM – VO výtvarná výchova 25 

 

Komentář k tabulce doplňující výše uvedené údaje 

Věková struktura pedagogických pracovníků  

Do 29 let 5 

30 až 39 let 6 

40 až 49 let 8 

50 až 59 let 4 

59 a výše 1 

 



Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

 k datu 30. 6. 2016 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 2,813 

Externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 

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  2 účastnice 

Klavírní kurzy - Metodické centrum JAMU  1 účastnice 

Efektivní využívání el. klávesových nástrojů s automatickými doprovody  3 účastníci 

Využití nových metod ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ  příčná flétna  1 účastníce 

Grafické techniky – Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně    1 účastnice 

Využití nových metod ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ – klarinet   2 účastníci 

Komunikace pro vedoucí pracovníky       2 účastnice 

Školení ČŠI InspIS ŠVP pro ZUŠ v Olomouci      1 účastnice 

Kolokvium ředitelů v Buchlovicích       1 účastnice 

Školení pro vedoucí pracovníky – bezpečnost práce a požární ochrana  2 účastnice 

Asociace základních uměleckých škol v Českých Budějovicích   1 účastnice 

NIDV Seminář „Zkušený učitel“       2 účastnice  

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o zařazování dětí a žáků 

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

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty žáků přihlášených 77 9 - 57 

Počty žáků přijatých 73 8 - 49 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Absolventi ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech 

Obory: Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty absolventů 17 1 - 14 

 

Hodnocení žáků na konci školního roku 2015/2016 

Stupeň hodnocení 

s vyznamenáním prospěl neprospěl 

451 59 - 

 

Absolventi hudebního oboru 2016 

 

 

 



Absolventi výtvarného oboru 2016 

 

 

 

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 1 1 0 0 0 0 

 

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

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti – užitá malba  1 žákyně 

Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou    1 žákyně 

 

 

 

 



Výsledky soutěží ve školním roce 2015/2016 

Národní soutěž ZUŠ 2015/2016 

Okresní kolo 

Hra na elektronické klávesové nástroje           (17. února 2016, SZUŠ D-Music Kroměříž) 

2. místo    3 žáci   

3. místo        3 žáci 

 

Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů  (23. února 2016, ZUŠ Kroměříž)   

1. místo s postupem do krajského kola  11 žáků ve 3 souborech 

1. místo   2 žáci v 1 souboru  

2. místo    2 žáci v 1 souboru 

 

Komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů       (2. a 3. března 2016, ZUŠ Kroměříž) 

1. místo s postupem do krajského kola          24 žáků v 7 souborech 

2. místo 3 žákyně v 1 souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů (10. března 2016, ZUŠ Kroměříž) 

1. místo s postupem do krajského kola          2 žákyně v 1 souboru 

 

Hra na akordeon 

okresní kolo soutěže se nekonalo 

 

 

Krajské kolo 

Komorní hra s převahou dřevěných dechových nástrojů (22. a 23. března 2016, ZUŠ Kroměříž) 

1. místo s postupem do ústředního kola    4 žákyně v 1 souboru 

1. místo   5 žáků ve 2 souborech 

2. místo   5 žáků ve 2 souborech 

3. místo   3 žáci v 1 souboru 

1 učitelka byla oceněna „Zvláštní cenou za vynikající pedagogickou práci“ 

 

Komorní hra s převahou žesťových dechových nástrojů  (17. března 2016, ZUŠ Kroměříž) 

1. místo s postupem do ústředního kola   7 žáků ve 2 souborech 

1. místo    4 žáci  

Krajská kola soutěže v ZUŠ Uherské Hradiště a ZUŠ Vsetín 

 

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů (1. dubna 2016, ZUŠ Vsetín) 

2. místo   2 žákyně v 1 souboru 

 

 

 



Krajské kolo ve hře na akordeon                                       (16. března 2016, ZUŠ Uherský Brod) 

2. místo  1 žákyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústřední kolo 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů  (6. – 8. května 2016, ZUŠ Orlová) 

1. místo         7 žáků ve 2 souborech 

2. místo        4 žákyně v 1 souboru 

 

1 žák byl oceněn „Zvláštní cenou za vynikající interpretační výkon“ 

1 učitel byl oceněn „Zvláštní cenou za vynikající pedagogickou práci“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústřední kolo soutěže v ZUŠ Orlová 

 

 

 

 



 

Soutěže výtvarného oboru ve škoním roce 2015/2016 

 

Soutěž v rámci výstavy Myslivost, rybářství a včelařství 

Výstaviště Floria Kroměříž vyhlásilo výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ v rámci doprovodného 

programu k výstavě Myslivost, rybářství a včelařství, která proběhla od 8. do 10. dubna 2016. 

Soutěže se zúčastnilo 30 prací žáků výtvarného oboru. V kategorii 1. stupeň ZŠ jsme obsadili 

všechna oceněná místa a žáci získali poukázky na nákup knih. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staň se architektem 

Soutěže v kresbě architektonických návrhů Dům snů 

se zúčastnili 2 žáci naší školy. Spolu se svou učitelkou 

si jeli pro ocenění za kreativitu přímo do pořádající 

školy do Starého Města u Uherského Hradiště.  

 

 

 

 

 

 



Animág Kroměříž 2016 

Žáci výtvarného oboru školy se zúčastnili Soutěže animovaného filmu Animág Kroměříž, 

kterou vyhlašuje Střední pedagogická škola Kroměříž. Autoři 2 animovaných filmů VZNIK ZEMĚ 

a PŘÍBĚH ROSTLIN se osobně zúčastnili veřejného promítání v kině Nadsklepí a předávání 

diplomů. Vidět práce jiných žáků pro ně byla cenná zkušenost a jistě se zúčastní i dalšího 

ročníku.  

 

Voda štětcem a básní 

Soutěž již více než 10 let vyhlašuje 

firma Povodí Moravy a doručenými 

výtvarnými pracemi pak zdobí své 

kanceláře a nemovitosti. Výtvarné 

soutěže se zúčastnilo 14 žáků, kteří 

jsou vyučováni v mateřské škole 

Radost na Schwaigrově náměstí. 

Všem dětem byl doručen děkovný 

dopis spolu s výtvarnými potřebami 

a práce 1 žákyně byla oceněna 

„Cenou generálního ředitele Povodí 

Moravy“. 

 

 

 

 

 

 



Zábavně vzdělávací programy pro mateřské školy 

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

připraveného našimi pedagogy. Zkoušejí si hru na různé hudební nástroje, míchají barvy na 

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

 21. 10. 2015  Dílna „Do zahrady aneb Kočka leze dírou“ 

 10. 12. 2015  „Čas Vánoc – čas pohádek“ (koncert s melodiemi z pohádek) 

 23. 2. 2016  Dílna „Než vykvetou sněženky“ s obrázky Josefa Lady 

 27. 4. 2016 „Jak se máme chovat na koncertě“ 

 

Chrámový koncert 

Tradiční chrámový koncert ke svátku svaté Cecílie - patronky hudebníků proběhl 26. listopadu 

2015 a byl hojně navštíven veřejností. Vystoupili na něm učitelé školy a jejich hosté 

z Konzervatoře P.  J. Vejvanovského Kroměříž. 

 



Nový cyklus koncertů v sále ZUŠ Bystřice pod Hostýnem 

Během školního roku 2015/2016 vznikl nový cyklus koncertů, které probíhají v hudebním sále 

školy. Žáci mají možnost poslechnout si své učitele jako aktivní hudebníky. Zároveň se na 

koncertě prezentují bývalí žáci naší školy, v současnosti studenti středních a vysokých 

hudebních škol. 

 

Koncerty pro žáky ze školní družiny při ZŠ TGM 

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

bouřlivým potleskem, dupáním a povzbuzováním. 

 

Charitativní adventní besídka – projekt Malé mimi 

  



9. prosince 2015 se v hudebním sále školy uskutečnila charitativní adventní besídka, jejíž 

výtěžek 2.875,- byl věnován nadaci Malé mimi. Dárkový šek si přijela osobně vyzvednout 

lékařka Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně. Výtěžek z koncertu bude použit na výstavbu 

pokojů, kde můžou rodiče se svými nedonošenými dětmi trávit nemocniční pobyt. Na 

koncertě vystoupil i dětský pěvecký sbor Vrabčáci při ZŠ TGM. Všichni zúčastnění na závěr 

zazpívali koledy a zapojili se tak do celostátního projektu Česko zpívá koledy. 

 

Adventní  výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ na Radnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již osmým rokem se koná výstava dětských prací ve vestibulu Městského úřadu Bystřice pod 

Hostýnem. Letos měla 3 hlavní témata: rodinu, anděly ve všech podobách a dodržování 

vánočních tradic. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Od Martina po Silvestra 

V prosinci 2016 proběhl zábavně vzdělávací pořad hudebního, literárně dramatického 

a výtvarného oboru pro žáky prvního stupně základních škol.  V odpoledních hodinách pro 

veřejnost byl reprízován pro veřejnost. Během koncertu se listovalo kalendářem a děti se 

seznámily s příběhy o svatém Martinovi, Barboře, Mikuláši i o svatém Silvestru. V závěru 

koncertu všichni zpívali koledy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

ZUŠKA?ZUŠKA!  10. května 2016 ve Zlíně 

 

 



3. ročník multižánrového festivalu ZUŠ Zlínského kraje se uskutečnil ve Zlíně. Koncert proběhl 

ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů v Kongresovém centru. Vedle sólistů a 

komorních souborů se představily i 2 orchestry a 1 pěvecký sbor. Šéfdirigent filharmonie 

Vojtěch Spurný dirigoval nejen 50 členný kytarový soubor (3 žáci z naší školy), ale také 

symfonický orchestr (2 bystřické houslistky), který v závěru doplnil i velký pěvecký sbor (15 

žáků z naší školy). Na scéně probíhala projekce prací žáků výtvarných oborů ZUŠ Zlínského 

kraje, kde byl náš výtvarný obor hojně zastoupen. 

 

Dílny žáků výtvarného oboru v rámci Filmového festivalu 1. června 2016 

Žáci výtvarného oboru ZUŠ Bystřice spolupracovali s žáky výtvarného oboru ZUŠ Holešov 

a pomáhali dětem, které si přijely užít Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež do Zlína 

vyrábět masky ptáků a papírové větrníky. Zároveň zde byly vystaveny loutky. Naše ZUŠ 

přivezla 3 obrovské papírové loutky andělů, kteří po celou dobu festivalu zdobili vchod do 

knihovny. Žáci výtvarného oboru ZUŠ se také zúčastnili improvizovaného workshopu se 

světově uznávaným výtvarníkem Petrem Niklem a vytvořili s ním mnoho krásných masek 

inspirovaných rokokem. 

 

 

 

 

 



Výstava prací žáků výtvarného oboru DOMOV 6. - 29. května 2016 

Výstava prací žáků výtvarného oboru o významu domova pro každého z nás a rodinné pohodě. 

Jako vždy vernisáž doprovodili žáci hudebního oboru. Výstavu navštívilo více než 1100 lidí 

(o 200 více než loni). Každoroční výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ je nejnavštěvovanější 

výstavou bystřické kulturní sezóny. 

 

Výstava absolventských prací  

Součástí výstavy Domov byla výstava absolventských prací. Každý žák pracuje na své 

absolventské práci 5 měsíců a zúročí tak své dovednosti, které získal v předchozích letech 

studia. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Koncert dechového orchestru a módní přehlídka  

16. června 2016 se konal již tradiční koncert dechového orchestru před budovou školy. Letos 

poprvé byl obohacen o módní přehlídku extravagantních modelů, které samy vytvořily a 

předvedly žákyně výtvarného oboru. Modely byly převážně z miralonu, alobalu, fólie a dalších 

materiálů.  

 

 

Výlet žáků výtvarného oboru do Zlína na výstavu ORBIS PICTUS PLAY 

22. června 2016 vyrazilo 30 žáků výtvarného oboru se svými učitelkami do Zlína, kde se plně 

ponořilo do zkoumání všech krás umění na interaktivní a hravé výstavě, jejímž iniciátorem je 

světoznámý umělec Petr Nikl. Žáci si zkoušeli všechny exponáty a výstava se jim velice líbila. 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráce s partnerskými školami 

Ve školním roce 2015/2016 úspěšně pokračovala naše spolupráce s partnerskými školami. 

 

ZUŠ Ostrava Petřkovice 

Žáci naší školy vystoupili s žáky z partnerské školy na společném koncertě EJHLE KEJKLE, který 

se konal 16. května 2016 na nádvoří bystřického zámku. Před koncertem žáci ZUŠ Bystřice pod 

Hostýnem prošli dvakrát městem jako velký soubor spolu s žongléry, tanečnicemi a 

akrobatkami a pozvali spoluobčany na oživlé nádvoří zámku, kde už žáci výtvarného oboru 

modelovali hrady a krajiny z keramické hlíny, vybarvovali obří omalovánky a hráli divadlo 

s vlastnoručně vyrobenými maňásky.  

 

 

 

 

 

 



Ocenění pedagožky naší školy Zlínským krajem  

Učitelka naší školy Mgr. Jarmila Schusková 20. dubna 2016 převzala ocenění za významný 

přínos při výchově, vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství. 

Slavnostní ceremoniál se konal v Památníku Jana Amose Komenského v Uherském Brodě za 

přítomnosti hejtmana kraje.  

 

Bystřická letní flétna VIII. ročník  

Interpretační kurzy ve hře na zobcovou a příčnou flétnu. 14. – 19. srpna 2016. 

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, 

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

doprovody zajišťovali MgA. Martin Pokorný 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 (malování na kameny, origami). 

Frekventanti také navštívili poutní místo sv. Hostýn. 

 

 



Akce literárně dramatického oboru ve školním roce 2015/2016 

 

Dílny s osobnostmi současného divadla pro děti a divadla dětmi hraného 

 

      Vystoupení v rámci školních besídek 

 11. 11. 2015 Besídka s převahou výstupů LDO 

 9. 12. 2015  Dílna s Luďkem Richterem I. 

 16. 12. 2015  Od Martina po Silvestra - vánoční pořad na SD Sušil 

 23. 3. 2016  Dílna s Luďkem Richterem II. 

 4. 4. 2016  Krajská přehlídka LDO, kolektivní projev, ZUŠ Zlín - postup 

 11. 5. 2016  „Kdo skočí z větší výšky“ pořad LDO a HO o Astrid Lindgrenové 

 26. 5 2016  Ejhle, kejkle – ve spolupráci všech oborů ZUŠ 

 2. – 4. 6. 2016 Celostátní přehlídka LDO, kolektivní projev, Litvínov 

 

 

Soubor žáků literárně dramatického oboru byl v ústředním kole Celostátní přehlídky LDO 

oceněn stříbrným pásmem za svou divadelní hru na motivy Astrid Lindgrenové  „Kdo skočí 

z větší výšky“. Pro žáky byla účast v soutěži cennou zkušeností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 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 

 

Semináře NIDV  

Ve školním roce 2015/2016 se v naší škole uskutečnily 2 semináře pro pedagogy ZUŠ. První 

klarinetový proběhl 8. října 2015. Lektorem byl MgA. Miroslav Šiška ředitel Konzervatoře P. J. 

Vejvanovského Kroměříž (bývalý učitel naší školy) 

 

Druhý seminář NIDV v naší škole byl 15. dubna 2016 pro učitele hry na zobcovou flétnu, který 

vedla RNDr. Renata Šňupíková, profesorka Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž 

a Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Semináře se zúčastnilo více než 30 učitelů z celého 

Zlínského kraje, (4  z naší školy.) 



Hostýnská píšťalička 

ZUŠ Bystřice pod Hostýnem je pravidelnou 

hostitelkou soutěže Hostýnská píšťalička, jejímž 

organizátorem je SVČ Včelín a RAUČ Kroměříž. 

Letos se uskutečnil již XXII. ročník. Soutěž je určena 

pro žáky základních škol, kteří zpívají valašské 

lidové písně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 



 

Adventní inspirace a Chvalčovský šmigrust 

Obecní úřad Chvalčov pořádá dvakrát ročně prodejní jarmark s tradičními řemeslnými výrobky 

a bohatým kulturním programem, jehož součástí jsou i hudební vystoupení žáků ZUŠ. 

Chvalčovské mládí - místní hudební naděje, přicházejí povzbudit široké řady rodinných 

příslušníků. 

 

 

Charitativní koncert „Pro dobrou věc“ 15. dubna 2016 

Bývalí žáci naší školy, nyní již členové kapely Kiks Brass uspořádali s podporou školy 

2. charitativní koncert, jehož výtěžek byl věnován Bystřické charitě na nákup cvičebních 

pomůcek pro návštěvníky denního stacionáře. Letos bylo vybráno více než 10.000 korun, což 

je o 6.000 korun více než loni. 

 

Výzdoba lékárny Salvia v Bystřici pod Hostýnem 

Žáci výtvarného oboru školy vytvořili novou jarní výzdobu pro lékárnu Salvia v Bystřici pod 

Hostýnem. Inspirací jim byly právě kvetoucí louky kolem MŠ Radost, kterou děti doposud 

navštěvovaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oslava 80. výročí založení pěveckého sboru Tregler 

Pěvecký sbor Tregler byl založen prvním ředitelem naší školy Janem Sládkem. V červnu 2016 

oslavil slavnostním koncertem 80. výročí svého vzniku. Na koncertě zaznělo mimo jiné Otvírání 

studánek Bohuslava Martinů, ve kterém účinkovali učitelé a žáci naší školy spolu s hercem 

Městského divadla Zlín Rostislavem Markem. 

 

Výuka výtvarného oboru neprobíhá jen v ateliérech, ale také v plenéru a to za každého počasí. 

 

 

 

 



 

Kalendář akcí ve školním roce 2015/2016 

 

ZÁŘÍ 2015 
 

 

1.9. Zahájení školního roku 

7.9. 1. umělecká rada 

16.9. Školení BOZP a PO, zdravotník Kroměříž 

18.9. Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada 

25.9. Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada - Oslava 3. výročí vzniku 

  

ŘÍJEN 2015  

1.10. Schůzka ředitelů a KUR Uherský Brod 

2.10. Návštěva u bývalé ředitelky školy Marty Kučerové v Rousínově 

3.10. Okresní umělecká rada Kroměříž 

5.10. 2. umělecká rada 

7.10. Žákovská besídka 

8.10. NIDV seminář pro klarinetisty Bystřice pod Hostýnem 

15.10. NIDV školení komunikace Zlín 

20.- 21.10. Do zahrady - program pro předškoláky MŠ 

21.10. Žákovská besídka 

22.10. Vystoupení pro sdružení osob s civil. chorobami 

22.10. Asociace ZUŠ v Českých Budějovicích 

22.10. Seminář NIDV příčná flétna Kroměříž 

 

LISTOPAD 2015 

2.11. 3. umělecká rada 

4.11. Žákovská besídka 

9.11. Koncert pro družinu ZŠ TGM 

11.11. Fotografování učitelů 

11.11. PEDAGOGICKÁ RADA 

11.11. Žákovská besídka LDO 

18.11. Žákovská besídka 

20.11. Třídní předehrávka 

21.11. Adventní inspirace Chvalčov 

24.11. Vystoupení ve stacionáři na Chvalčově 

26.11. Besídka v Rajnochovicích 

26.11. Chrámový koncert v Bystřici pod Hostýnem 

27.11. Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada 

27.11. Rozsvěcení vánočního stromu Rajnochovice 

29.11. Vystoupení v Dřevohosticích 

 

PROSINEC 2015 

4.12 Výstava prací žáků výtvarného oboru na Radnici 



5.12. Rozsvěcení vánočního stromu Podhradní Lhota 

6.12. Vystoupení žáků  ve Křtomili 

7.12. 4. umělecká rada 

9.12. Adventní charitativní besídka s dětským pěveckým sborem Vrabčáci (Malé mimi) 

9.12. Workshop žáků LDO s režisérem Luďkem Richterem  

10.12. Koncerty pro MŠ 

11.12. Třídní předehrávka 

13.12. Vystoupení dechového orchestru ve Křtomili 

15.12. Vánoční besídka Loukov 

16.12. Vánoční koncerty pro ZŠ „Od Martina po Silvestra“ (Společenský dům Sušil) 

 Vánoční koncerty pro rodiče „Od Martina po Silvestra“ 

17.12. Vánoční besídka Rajnochovice 

17.12. Vánoční večírek ZUŠ 

  

LEDEN 2016  

4.1. 5. umělecká rada 

7.1. Schůzka učitelů VO ZUŠ ve Zlíně (ZUŠKA?ZUŠKA!) 

11.1. Koncert studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského 

20.1. PEDAGOGICKÁ RADA 

 Školení BOZP Michal Provazník 

22.1. Předehrávka žáků  

22.1. Vystoupení žáků v Centru pro seniory Zahrada 

25.1. Školní kolo soutěže ve hře na klávesy  

25.1. Předehrávka žáků  

27.1. Žákovská besídka  

28.1. Školní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů žesťových 

29. 1. Pololetní prázdniny 

  

ÚNOR 2016  

1.-5.2. Jarní prázdniny 

8.2. 6. umělecká rada 

11.2. Školní kolo soutěže v komorní hře dřevěných dechových nástrojů  

16.2. Školní kolo soutěže ve hře na akordeon a komorní hře smyčcových souborů 

17.2. Okresní kolo soutěže ve hře na klávesy (SZUŠ D-Music Kroměříž) 

17.2. Žákovská besídka 

23.2. Okresní kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů žesťových (ZUŠ Kroměříž) 

23.-24. 2.  Workshop pro žáky z mateřských škol 

29.2. Třídní předehrávka  

 

BŘEZEN 2016  

2.3. Žákovská besídka  

7.3. 7. umělecká rada 

10.3. Okresní kolo soutěže v komorní hře smyčcových nástrojů (ZUŠ Kroměříž) 

11.3. Třídní předehrávka  



15.3. Třídní předehrávka  

16.3. Žákovská besídka 

16.3. O hostýnskou píšťaličku - pěvecká soutěž 

16.3. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon (ZUŠ Uherský Brod) 

17.3. Krajské kolo soutěže v komorní hře - žestě (ZUŠ Uherské Hradiště) 

18.3. Krajské kolo přehlídky ve sborovém zpěvu (ZUŠ Hulín) 

19.3. Chvalčovský šmigrust – vystoupení v Kulturním domě 

22.-23.3 Krajské kolo soutěže v komorní hře - dřeva (ZUŠ Kroměříž) 

23.3. Workshop s Luďkem Richterem 

23.3. Žesťový koncert  

  

DUBEN 2016  

1.4. Krajské kolo soutěže v komorní hře smyčcových nástrojů (ZUŠ Vsetín) 

4.4. 8. umělecká rada 

4.4. Krajské kolo soutěže LDO (ZUŠ Zlín) 

5.4. Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje (Uherský Brod) 

6.4. Absolventská předehrávka + fotografování absolventů 

8.4. Vystoupení v Centru pro seniory Zahrada 

9.4. Vernisáž výstavy amatérských umělců NAŠI 

12.4. Školení k programu KLASIFIKACE 

13.4. PEDAGOGICKÁ RADA 

14.4. Benefiční koncert kapely Kiks Brass „Pro dobrou věc“ 

15.4. Workshop s kreslířem a animátorem Markem Pokorným 

15.4. Seminář NIDV pro učitele hry na zobcové flétny  

20.4. Seminář NIDV zkušený učitel (Zlín) 

20.4. Žákovská besídka  

26.4. Zkouška na koncert ZUŠKA?ZUŠKA! (housle, kytary) 

27.4. Koncert pro žáky z mateřských škol 

  

KVĚTEN 2016  

2.5. 9. umělecká rada 

2.-6. 5. Instalace výstavy DOMOV 

4.5. Žákovská besídka 

6.-8.5. Ústřední kolo soutěže v komorní hře dechových nástrojů (ZUŠ Orlová) 

6.5. Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru 

9.-13.5. Nábory v mateřských školách 

10.5. ZUŠKA?ZUŠKA! Galakoncert v Kongresovém centru ve Zlíně 

10.5. Den otevřených dveří v základních uměleckých školách ve Zlínském kraji 

11.5. "Kdo skočí z větší výšky" vystoupení žáků LDO pro žáky základních škol 

11.5. Absolventský koncert 

13.5. Třídní předehrávka  

15.5. Vystoupení ke Dni matek 

18.-20. 5.  Zápis do ZUŠ  

18.5. Absolventský koncert  



25.5. Žákovská besídka 

26.5. EJHLE KEJKLE - společný koncert se ZUŠ Ostrava Petřkovice  

27.5. Třídní předehrávka  

28.5. Muzejní noc - propagace ZUŠ 

31.5. Předehrávka žáků  

31.5. ANIMÁG Kroměříž 

 

ČERVEN 2016  

1.6. Workshop žáků VO  v rámci Filmového festivalu pro děti a mládež (Zlín) 

2.6. Koncertík žáků přípravné hudební nauky  

3.6. Předehrávka žáků  

2.-5.6. Ústřední kolo soutěže LDO (Litvínov) 

6.6. 10. umělecká rada 

6. - 10.6. Postupové zkoušky 

10.6. Vystoupení žáků hudebního oboru v Centru pro seniory Zahrada 

10.6. Třídní předehrávka  

13.6. Předehrávka žáků  

13.6. Třídní předehrávka  

13.6. Předehrávka žáků  

14.6. Předehrávka žáků  

15.6. PEDAGOGICKÁ RADA 

15.6. Co všechno je slyšet, když… Komponovaný pořad o A. Lindgrenové pro žáky ZŠ  

16.6. Koncert dechového orchestru  

16.6. Módní přehlídka extravaganních modelů žáků výtvarného oboru  

16.6. Předehrávka žáků  

22.6. Vystoupení pro seniory (TON) 

22.6. Talentmánie - vystoupení v družině 

22.6. Výlet žáků výtvarného oboru na výstavu Orbis Pictus Play do Zlína 

23.6. Jubilejní koncert PS Tregler - Bystřické zámecké slavnosti 

25.6. Společný výlet zaměstnanců ZUŠ a rodinných příslušníků na Hostýn 

28.6. Návštěva dne otevřených dveří na UMPRUM v Uherském Hradišti 

30.6. Vysvědčení 

30.6. Fotografování učitelů před budovou ZUŠ 

30.6. Oběd na závěr školního roku 

  

SRPEN 2016  

 Varhanní kurzy manželů Ester a Miroslava Moravetzových 

13.8. KARTOON 2016 Putovní festival animovaného filmu 

14. - 19. 8. 8. ročník interpretační kurzy „Bystřická letní flétna“ 

30.8. Školení první pomoci s PhDr. Davidem Románkem 

 

 

 



 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok 

Inspekční činnost nebyla ve školním roce 2015/2016  provedena 

 

 

Ekonomická část 

 

Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

Údaje dle schválených závazných ukazatelů k 31. 12. 2015 

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2015 

 

neinvestiční: schválený rozpočet (Kč) upravený rozpočet (Kč) 

Platy  5.684.871,00 5.699.345,00 

ostatní osobní náklady 300.000,00 390.000,00 

ONIV přímé 2.091.706,00 2.127.372,00 

ONIV provozní 0,00 0,00 

NIV ostatní 0,00 0,00 

Celkem 8.076.577,00 8.216.717,00 

 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 0  0 

dotace ze státního rozpočtu 0 0 

dotace ze zahraničí 0 0 

dotace ze státních fondů 0 0 

Celkem 0 0 

Odvod z investičního fondu: 0 0 

 

 



 

Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy roku 2015 

Celkové výnosy činily 9.821.130,28 Kč, z toho dotace 8.216.717,00 Kč, grant 10.000,00 Kč 

ostatní výnosy včetně školného 1.594.413,28 Kč  

 

Náklady roku 2015 

Celkové náklady činily 9.765.763,47 Kč, z toho náklady hrazené z dotace 8.216.717,00 Kč, 

provozní náklady 1.539046,47 Kč.  

 

Výsledek hospodaření za rok 2015 

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 činil 55.366,81 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 5. listopadu 2016 

Zpráva byla projednána na pedagogické radě 9. listopadu 2016 


