
 

Základní umělecká škola  

Bystřice nad Pernštejnem, 

příspěvková organizace 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  

za školní rok 2017 / 2018  

zpracováno k 27. 8. 2018 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

Ve smyslu Zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona, paragrafu 10 a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb.,  
kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 

Zpracovala: Mgr. Milada Krásenská 
 
 
 



OBSAH:  

 

1. Základní údaje o škole 

2. Charakteristika školy 

a) Organizace studia 

b) Materiální vybavení, zabezpečení a údržba školy 

3. Přehled oborů vzdělávání 

a) Hudební obor 

b) Výtvarný obor 

4. Školní vzdělávací program a učební plány 

5. Údaje o personálním zabezpečení školy 

6. Údaje o talentovém průzkumu, přijímacím řízení, zařazování dětí, absolventech 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

a) DVPP ve školním roce 2017/2018 

b) Celoživotní učení 

8. Výsledky školy v soutěžích a přehlídkách 

a) Nejúspěšnější žáci – okresní, krajská, celostátní kola soutěží 

9. Údaje o výsledcích vzdělávání 

10. Údaje o akcích a prezentaci školy na veřejnosti 

a) Nejvýznamnější akce 

b) Veřejně prospěšné a charitativní akce 

11. Zapojení školy do grantů a projektů 

a) Projekty školního roku 2017/18 

b) Dlouhodobá spolupráce školy se zahraničím 

12. Hospodaření školy 

13. Údaje o konání inspekční činnosti ČŠI, kontrol BOZP, PO a dalších 

14. Prevence sociálně patologických jevů 

15. Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolu vzdělávání 

16. Vlastní hodnocení školy 

 

 

 



1.   Základní údaje o škole 

 
Název školy: Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem,  

 příspěvková organizace 

 

Typ školy: základní umělecká škola 

 

Studijní obory: hudební, výtvarný 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

 od 1. 1. 2000 právní subjekt 

 

Adresa školy:    Nádražní 1300, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

 

Vedení školy: statutární orgán /ředitelka/: Mgr. Milada Krásenská 

 statutární zástupce /zástupkyně ředitelky/: Mgr. Lenka 

Macháčková 

 

Adresa pro dálkový přístup, kontakt: tel: 566 552 210, 777 122 105 

 e-mail: zus.bnp@quick.cz  

 identifikátor datové schránky: 6a4whme 

  

Webové stránky: www.zusbnp.cz 

 

Počet žáků: 405 celkem, 336 v hudebním oboru, 69 ve výtvarném 

oboru 

 

Počet zaměstnanců celkem:  28 

 

Počet pedagogických pracovníků: Celkem:         24 učitelů 

Ve složení:    23  učitelů HO,  1 učitel VO          

 

Počet provozních zaměstnanců:  Fyzických: 3 na smlouvu, 1 na dohodu (externí 

zaměstnanec) 

 ve složení: hospodářka školy, školnice, 2 uklízečky           

 

Zřizovatel :  Město Bystřice nad Pernštejnem 

Adresa :    Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem 

Detašovaná pracoviště: Dolní Rožínka, Dalečín, Strážek, Štěpánov nad 

Svratkou, Rožná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.     Charakteristika školy 

 
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem je příspěvková organizace s právní subjektivitou, jejím 

zřizovatelem je od 1. 1. 2011 Město Bystřice nad Pernštejnem.  

Škola byla zařazena do sítě škol ČR rozhodnutím MŠMT s účinností od 20. 11. 2001.   

                               

IZO:    102 943 591 

identifikátor zařízení:  600 003 779  

IČO:   29253136 

 

Škola poskytuje výuku ve dvou ze čtyř základních uměleckých oborů - v  oboru 

hudebním a výtvarném. 

Ve škole již šestým rokem vyučujeme podle školního vzdělávacího programu (PHV, 1. až 

6. ročníky), výuka v 7. ročníku se řídí Vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání č. 

71/2005 Sb. 

   

a) Organizace studia  
Od září 2012 sídlí ZUŠ v rekonstruovaných prostorách bývalé budovy ZŠ Nádražní č. 

1300.  

Kromě výuky v hlavní budově Bystřice n. P. se v tomto školním roce hudební obor 

vyučoval na pěti detašovaných pracovištích:        

ZŠ Dalečín – akordeon, klavír 

ZŠ Dolní Rožínka – klavír, dechové nástroje, zpěv 

ZŠ Štěpánov nad Svratkou – klavír, keyboard, zpěv 

ZŠ Strážek – dechové nástroje, klavír 

ZŠ Rožná – zobcová flétna, klavír, zpěv  

 

Se zřizovateli základních škol, kteří poskytují prostory pro zabezpečení   výuky    ZUŠ  na 

detašovaných pracovištích,   jsou   uzavřeny   dohody  o bezplatném  užívání  těchto  prostor 

s  podmínkou údržby pomůcek případně k výuce zapůjčených  tímto  zřizovatelem. 

Výjimku tvoří ZŠ Dolní Rožínka, kde je detašovaná třída v nájemním vztahu, vyjádřeném  

částkou  3.700,-  Kč ročně.   

 

b) Materiální vybavení, zabezpečení a údržba školy 
 

ZUŠ se dařilo naplňovat předem stanovenou koncepci a plán práce pro školní rok 

2017/2018. Průběžně je tento plán aktualizovaný a doplňovaný.  V průběhu školního roku 

také vyvstaly postupné požadavky na další výchovně-vzdělávací, technická a systémová 

opatření.  

 

        Tyto mimořádné nároky a potřeby školy v roce 2017/18 byly řešeny takto:  

 

1. PŘÍPRAVA PROJEKTU MAP – ŠABLONY II. DO ZUŠ 

Rozšíření možností personálních, vzdělávacích a koncepčních pro období 2018 – 2021. 

Nastudování, proškolení, sestavení projektu v rámci ZUŠ, příprava projektové žádosti, 

její zpracování a příprava na podání. 

2. PŘÍPRAVA A ZAVEDENÍ  GDPR 

Zavedení systematiky GDPR,  školení, konzultace, sestavení analýzy činností ZUŠ, při 

kterých zpracováváme osobní data, vytvoření směrnice k zavedení GDPR, proškolení 

zaměstnanců  

3. GRANT KRAJE VYSOČINA NA POŘÍZENÍ INVESTIČNÍHO NÁKUPU FAGOTU 



Povedlo se nám získat dotaci z Fondu Vysočiny na pořízení nového hud. nástroje – 

fagotu s úzkou žákovskou menzurou klapek v celkové hodnotě 142.300,-Kč.  

4. MODERNIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ V RÁMCI ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 

V souladu s postupujícím zaváděním ŠVP v souladu s RVP pro umělecké školství jsme 

letos vyučovali podle nového ŠVP již ve všech ročnících, kromě 7/I. V průběhu 

školního roku jsme na předmětových a oborových uměleckých radách připomínkovali, 

inovovali a doplňovali náš školní program pro další období nového školního roku, 

především výuku kolektivních hudebních předmětů – Hudební nauky, kterou letos 

vyučovali čtyři pedagogové (Eva Bagarová, Dita Havlová, Jaromír Žižka, vedoucí sekce 

HN Barbora Pažická). 

5. NOVÉ  TECHNICKÉ ZÁZEMÍ VÝUKY PRO PEDAGOGY V 1. PATŘE BUDOVY 

ZUŠ 

nově adaptovaný prostor s kopírkou v horním patře, se skenerem a tiskárnou, s přilehlou 

knihovnou ZUŠ, která byla zkompletovaná z dosud nejednotně uložených knih ve více 

učebnách.  

6. NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZUŠ 

Ve spolupráci se společností Just4web jsme vytvořili a v průběhu května spustíme nové 

webové stránky školy na stávající doméně www.zusbnp.cz. Nový web umožní s daleko 

větší účinností propagovat činnost školy rodičům i veřejnosti, se sofistikovanými 

úrovněmi zobrazení. Vznik webu podpořil Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny. 

7. ZALOŽENÍ PROFILU ZUŠ NA FACEBBOOKU 

Pro účinnější podporu propagace, směrovanou především k mladší generaci jsme 

založili profil na FB. Bude rychlou a sdílenou možností jak pracovat s děním a 

informacemi školy.  

 

3.  Přehled oborů vzdělávání 
 

Studijní obory poskytovaného uměleckého vzdělání:  

 
a)  hudební obor     -   336 žáků 

b)  výtvarný obor    -   69 žáků 

  

 Ve všech oborech jsou vzděláváni žáci od přípravného ročníku až po poslední ročník  

II. cyklu.         

 Od 1. 9. 2013 učíme v PHV , PVV, 1. až 6. ročnících HO podle Školního vzdělávacího 

programu ZUŠ. 

 V 7. ročnících učíme podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod č.j. 18 

418/95-25. 

 Výuka výtvarného oboru rovněž probíhá  v 1 až 6. ročníku a PVV podle Školního 

vzdělávacího programu, v 7. ročnících podle vzdělávacího programu schváleného 

MŠMT pod čj. j. 15 865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod čj. j. 

18455/2022-22. 

 Žáci s podpůrným opatřením – 3 

 Nadaní žáci – rozšířená výuka – 0 



 

 
 

a) Hudební obor 
 

Učební plán: 

1. přípravné studium (žáci ve věku 5 – 7 let) trvá 1–2 roky  

předměty:   přípravná hudební výchova a přípravný hudební nástroj 

2. I. stupeň (žáci ve věku 7 – 14 let)   délka studia je 7 let 

3. II. stupeň  (žáci ve věku 14 – 18 let) délka studia je 4 roky 

 

Předměty výuky: 

- hlavní obor – zvolený hudební nástroj nebo zpěv 

- hudební nauka 

- komorní hra  

- hra v orchestru, hra v souboru 

- klavírní doprovod 

Nepovinné předměty: 

- sborový zpěv 

- druhý hudební nástroj 

 

V hudebním oboru vyučujeme hru na hudební nástroje: 

- smyčcové (housle, viola, violoncello) 

- strunné (kytara) 

- klávesové (klavír, akordeon, keyboard) 

- dechové dřevěné (příčná flétna, zobcové flétny,  



klarinet, hoboj, fagot, saxofon) 

- dechové žesťové (trubka, pozoun, lesní roh, baskřídlovka, tuba) 

- bicí 

- sólový zpěv 

Ve škole působí tato tělesa: 

- Dechový orchestr – dirigent Š. Husák 

   Smyčcový orchestr N. Kyjovského – dirigent L. Macháčková  

       Smyčcový soubor Cvrčci – dirigent J. Havel 

- Kytarový soubor – vedoucí M. Holý 

- Pěvecký sbor Pramínek, Pramen, Studánka – dirigent I. 

Pospíšilová 

- Komorní hra dechových nástrojů – umělecká vedoucí M. 

Olivová 

- Akordeonový soubor Notičky – dirigent J. Žižka 

 

 

 



Žáci hudebního oboru podle hudebních nástrojů::  

b) Výtvarný obor 
 

Učební plán: 

1. přípravné studium (žáci ve věku 5 – 7 let) trvá 1–2 roky  

2. I. stupeń  (žáci ve věku 7 – 14 let)   délka studia je 7 let 

3. II. stupeň  (žáci ve věku 14 – 18 let) délka studia je 4 roky 

 

Předměty výuky: 

- Plošná kresba: kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti 

- Prostorová tvorba: modelování, keramika 

- Teorie umění 

- Objektová a akční tvorba 

- Zaměření na keramiku, textil, grafiku apod. 



 

4. Školní vzdělávací program a učební plány  
 

Ve škole jsme vyučovali v přípravných, 1.až 6. ročnících obou stupňů podle Školního 

vzdělávacího programu. 

 

V sedmých ročnících vyučujeme jako dosud podle těchto učebních plánů: 

Učební plány pro ZUŠ;   schváleno   MŠMT   ČR   pod   č.  j. 18418/95  ze  dne 26. 6.1995 s 

účinností od 1.9.1995. 

 Hudební nauka I. st.,   hra na klavír - I. st.,   hra na akordeon - I. st.,   hra na  smyčcové nástroje 

- I. st., hra na dechové a bicí nástroje - I. st., komorní hra  pro  I.  st.,   výtvarný obor  -  I. st., 

literárně dramatický obor - I. st.;    schváleno  výnosem   MŠ  SR  pod . j.  11393/81 - 35 ze 

dne 6.4.1981, s účinností od 1.9.1981. 

 Výtvarný obor – úprava učebních plánů MŠMT ČR ze dne 3. 5. 2002 pod č. j. 18 455ú2002-

22 s platností od 1. 9.  2002. 

 

5.  Údaje o personálním zabezpečení školy 2017/18 

V pedagogickém kolektivu dochází ke změnám v rámci tří mateřských dovolených. Paní uč. 

Markéta  Justová pokračuje na MD s druhým dítětem, od října 2015 je na MD paní uč. Eva 

Čepičková, od dubna 2015 paní uč. Dita Havlová a od září 2017 nastoupila na neschopenku a 

následně na MD paní uč. Petra Baksová. Zástupy jsou zajišťovány v klavírním oddělení paní uč. 

Bc. Margareta Janjič a p. uč. Alžběta (Koudelková) Smětak, v akordeonovém oddělení 

zastupoval p. uč. Jaromír Žižka, v odděl. hudebních nauk p. uč. Barbora Pažická. Dále na 

rodičovskou dovolenou nastupuje p. uč. Petr Špaček a za něj nastupuje p.uč. Petra Špačková. Do 

kytarového odd. nastoupí od září 2018 p.uč. Ladislava Havelková. Na detašované třídě v Rožné 

končí p. uč. Eva Bagarová a od září 2018 za ni nastoupí p. uč. Pokorný. 

Mimořádným uznáním pedagogických kvalit bylo ocenění práce p. uč. Kateřiny Pospíšilové 

Medailí MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost, kterou p. uč. v březnu 2018 

převzala z rukou ministra školství R. Plagy. 

 

Personální zabezpečení ve šk. roce 2017/18: 

Titul Druh práce Vzdělání Aprobace 

Mgr. učitelka Ped.F.UJEP Brno uč. ČJ, HV II. St. 

Ing. učitel 
Vojenská Konzervatoř Roudnice 

pozoun 

MgA. učitel 
Konzervatoř Kroměříž,  

FU OU Ostrava 
housle 

Bc. učitelka 
Konzervatoř Kroměříž 

FF UJEP Olomouc 

akordeon 

hudební věda 

Dipl.um. učitel Konzervatoř Brno kytara 

Dipl. um. učitel Konzervatoř Brno trubka 

Bc. učitelka 
JAMU Brno / uznáno vzdělání ze Srbska klavír, zpěv 

Mgr. ředitelka 
Konzervatoř Kroměříž 

FF MU Brno 

akordeon,  

hudební věda,  



Fakulta Ekonomických studií MU Brno management v kultuře 

Mgr. 
zástupkyně 

ředitelky 
Ped.F.MU Brno uč. 1.st. Hv 

 učitelka Konzervatoř Brno akordeon 

 učitel Konzervatoř J. Ježka Praha klavír, pozoun 

Dipl.um. učitelka Konzervatoř Brno fagot 

Mgr.A. učitelka Akadémia umení Banská Bystrica 
Flétna,hudební nauka 

 hospodářka SEŠ Brno  

Mgr. učitelka Ped.F.UJEP Brno uč.2.st. Rj, Hv 

Dipl.um. učitelka AMU Praha klarinet 

 učitel Konzervatoř Brno / student trubka 

Ph.D učitelka Ped.F. MU Brno Hv 

Dipl.um. učitelka Konzervatoř Brno, Olomouc klavír 

MgA. učitelka HF JAMU Brno sólový zpěv 

Mgr. učitelka 
Konzervatoř, Ped.F. MU Brno 

klavír 

Mgr. učitelka 
SUPŠ Brno,  

FF MU Brno 

užitá malba, 

pedagogika  

Dipl.um. učitel 
Konzervatoř akordeon 

 

Zabezpečení výuky v jednotlivých oborech a odděleních: 

Mgr. Eva   Bagarová   hudební nauka, zobcová flétna             

Ing. Jaroslav Císař   dechové nástroje, hudební nauka 

Bc. Dita Havlová  akordeon 

MgA. Josef Havel  housle, klavír, hudební nauka 

Martin Holý   akustická kytara, elektrická kytara 

Štěpán  Husák, dipl. um.    dechové, žesťové nástroje, bicí nástroje               

Margareta Janjič, Bc.  klavír, zpěv  

Mgr. Milada  Krásenská    akordeon                            

Mgr. Lenka   Macháčková    housle, violoncello                              

Dana   Makovská    akordeon, klavír, hudební nauka                                  

Eduard   Makovský    dechové nástroje, klavír                                  

Martina Olivová, dipl. um.    dechové dřevěné nástroje                      

Mgr.A. Barbora Pažická  flétna, hudební nauka 

Mgr. Renata  Pečinková    klavír              

Tereza Podsedníková  klarinet 

Antonín Pokorný  dechové žesťové nástroje, bicí 

Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.     pěvecký sbory a přípravný pěvecký sbor            

Alžběta Smětak  klavír, klavírní korepetice 

MgA. Petra Špačková  sólový zpěv 



 

Vedoucí předmětových sekcí  

 
Výtvarný obor    - Libuše Zítková 

Klavírní sekce HO   - Renata Pečinková 

Smyčcová sekce HO   - Josef Havel 

Dechová žesťová sekce HO  - Štěpán Husák 

Dechová dřevěná sekce HO  - Martina Olivová 

Sekce bicích nástrojů HO  - Antonín Pokorný 

Akordeonová sekce HO  - Jaromír Žižka 

 

Vedoucí detašovaných pracovišť ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 

Dalečín    - Dana Makovská 

Dolní Rožínka    - Jaroslav Císař 

Rožná    - Eva Bagarová 

Strážek    - Jaroslav Císař 

Štěpánov n. S.    - Margareta Janjič 

 

6.     Údaje o talentovém průzkumu, přijímacím řízení, zařazování 

dětí, absolventech 

 
Ve školním roce 2017/2018 proběhla řada akcí ve vztahu k propagaci školy, přijímání nových 

žáků a vyřazení úspěšných absolventů – výchovný koncert, Den otevřených dveří, talentový 

průzkum, přijímací řízení, absolventské koncerty a výstava, vyřazování absolventů. 
  

Výchovné koncerty pro mateřské školy a 1. stupeň základních škol Bystřicka 

CESTA KOLEM SVĚTA /  26. 4. 2018 v KD – dva koncerty 

Dne 28. 4. 2018 jsme připravili ve spolupráci s KD výchovný koncert, kterého se zúčastnily jako 

diváci děti a žáci mateřských a základních škol nejen z Bystřice n. P., ale celého mikroregionu. 

Jednalo se o pásmo, ve kterém byly hravou formou představeny hudební nástroje a vyučované 

obory všech oddělení ZUŠ. Hudební vstupy prezentovaly charakteristické styly pro jednotlivé 

země světa. Režijně a scénicky koncerty připravila p. uč. Martina Olivová s žáky Divadla Beze 

Jména. Koncert se pro velký zájem regionálních škol konal dvakrát, začátky představení v 8.30 

a 10.00 hod. Tato akce slouží k prezentaci ZUŠ a podnícení zájmu nejmladších dětí, které 

následně přicházejí k zápisu do ZUŠ již s konkrétní představou o oboru, který by chtěly v ZUŠ 

studovat. 

 

Den otevřených dveří / 2. 5. 2018 

Den otevřených dveří je příležitostí k prohlídce naší školy. Budoucí uchazeči o studium, rodiče 

i veřejnost se mohou seznámit s činností školy, prohlédnout si hudební třídy i výtvarnou dílnu. 

ZUŠ se v tomto školním roce otevřela novým zájemcům a veřejnosti opět ve dnu plném hudby, 

her a hádanek. Akci navštívilo 77 žáků s rodiči, hudebním průzkumem muzikálnosti prošlo 

52 dětí.  
 

Mgr. Michaela Uhlířová  klavír, klavírní doprovody    

Mgr. Libuše Zítková    výtvarný obor                    

Jaromír Žižka, dipl.um.  akordeon, keyboard, hudební nauka 



 

Zápis žáků do Základní umělecké školy / 3. a 4. 5. 2018   

Zápis do ZUŠ probíhal ve dvou dnech, vždy od 13.00 do 17.00. Děti procházely talentovou 

zkouškou, ve které předvedly své předpoklady pro studium. V HO se jedná o zpěv lidové písně, 

vytleskání rytmu, zkoušku sluchu a intonaci tónů. Ve VO přinesly děti své výtvarné práce na 

dané téma nebo tvořily přímo v ZUŠ. Během těchto dvou dnů podalo přihlášku ke studiu 

v HO nebo VO 62 dětí.  

 

Absolventi 
Základní uměleckou školu ve školním roce 2017 /18 absolvovalo celkem 20 absolventů -  žáků 

hudebního a výtvarného oboru. Absolventi ukončili studium veřejným vystoupením - 

závěrečným koncertem v ZUŠ nebo v Kulturním domě, popř. na samostatných koncertech 

detašovaných tříd, výtvarný obor žáci absolvovali samostatnou výstavou. Slavnostní vyřazování 

a oceňování za účasti pana starosty, zástupců SRPŠ při ZUŠ a rodičů absolventů proběhlo 18. 6. 

2018 v sále ZUŠ. 

 

 

Seznam absolventů v oborech Základní umělecké školy ve školním roce 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 JMÉNO ABSOLVENTA NÁSTROJ/ 

OBOR 

STUPEŇ VYUČUJÍCÍ 

1 Adamová Natálie  lesní roh I. Husák Š. 

2 Bártová Ema housle I. Havel J. 

3 Bártová Ema VO I. Zítková L. 

4 Dřínovské Natálie klavír II. Uhlířová M. 

5 Hájková Aneta VO I. Zítková L. 

6 Hloušková Veronika klavír II. Pečinková R. 

7 Jílková Tereza VO I. Zítková L. 

8 Juračková Marie housle II. Macháčková L. 

9 Justová Kristýna VO I. Zítková L. 

10 Kejklíř Dominik VO I.  Zítková L. 

11 Králová Adéla klavír II. Pečinková R. 

12 Makovská Karolína housle I. Macháčková L. 

13 Mikšová Lenka akordeon I. Žižka J. 

14 Nachtigalová Adéla VO I. Zítková L. 

15 Pavelka Vlastimil trubka II. Husák Š. 

16 Růžička Josef VO II. Zítková L. 

17 Štarha Adam příčná flétna II. Olivová M. 

18 Vařeka Jan VO I. Zítková L. 

19 Vičarová Eliška příčná flétna I. Olivová M. 

20 Vítková Gabriela VO I. Zítková L 



7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických 

pracovníků  

              

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) v ZUŠ Bystřice n. P. probíhá v 

souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

dalších zákonů, § 227 až 235 zákona č.262/2006, zákoník práce a na základě vyhlášky č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním 

systému pedagogických pracovníků.   

DVPP se děje hlavně formou jednotlivých či cyklických i celoročních vzdělávacích akcí, 

pořádaných akreditovanými pracovišti. Důraz klademe na prohlubování kvalifikace, především 

v souvislosti s tvorbou ŠVP ZUŠ Bystřice n. P. a na zvyšování odbornosti jak u pedagogických, 

tak i technicko-hospodářských pracovníků. Další vzdělávání pedagogů je v naší škole 

podporováno jako jedna z priorit, škola má zpracovaný krátkodobý i dlouhodobý plán 

vzdělávání. 

Prospěšná je také metodická činnost ředitelky v celostátní metodické skupině pro vzdělávání 

nadaných a talentovaných, vedené NUV v Praze. Skupina zahájila činnost v říjnu 2015, 

pracovní setkání a jednání s cílem stanovit cíle a vytvořit sítě pro další činnost v této oblasti 

probíhá 2x ročně. 

 

a)  Přehled DVPP ve školním roce 2017 / 2018 

Pedagog: Datum a místo 
vzdělávání: 

Název akce:  Pořadatel:  

Bc. Dita Havlová, 
dipl.um. 

24. 10. 2017 Hudební dary podzimu  Prof. Eva Jenčková 

27. 4. 2018 Dopravní prostředky 
v pohybových hrách s hudbou 

Prof. Eva Jenčková 

MgA. Josef Havel 16. 2. 2017 Žďár nad 
Sázavou 

Jarní hry s hudbou a pohybem Prof. Eva Jenčková 
Csc. 

28. 3. 2017 Třebíč Metodická diskuse o činnosti 
levé ruky s prof. M. Vackem 
v rámci působení v porotě 
krajského kola houslové 
soutěže 

MŠMT 

Martin Holý 20. 12. 2017 Brno Cubase Pro 9,5 Studio Pivox 

11. 4. 2018 Brno Native Instruments  Studio Pivox 

Mgr. Kateřina 
Pospíšilová, Ph.D. 

14. 10. 2017,  Pěvecká sobota MŠMT, Konzervatoř 
Brno 

27. 1. 2018,  Pěvecká sobota MŠMT, Konzervatoř 
Brno 

21. 4. 2018,  Pěvecká sobota MŠMT, Konzervatoř 
Brno 

Mgr. Lenka Macháčková Srpen 2017 – 
červenec 2018 

Mezinárodní kurz Suzuki výuky 
houslové hry Praha. 

Suzuki asociace Praha 

Mgr.A. Barbora Pažická 9.– 10. 12. 
ZUŠ J. Cikkera BB 

Hudobná nauka hrou Akadémia umění 
Banská Bystrica 
(katedra kompozice a 
dechových nástrojů) 

24.3.2018 
Rossenfeldov palác 
ZA 

Hudobné rozprávky (zamerané 
na hn a prácu s orfovými 
nástrojmi) 

Mgr. Marta Pažická 



 

b) Celoživotní učení  

  

Základní umělecké školství je svým systémovým zaměřením a nastavením celoživotním 

vzděláváním. Nejvíce se tato skutečnost projevuje spoluprací našich absolventů, kteří 

dlouhodobě pracují jako podpora orchestrů a souborů ZUŠ (Smyčcový orchestr N. Kyjovského, 

Dechový orchestr ZUŠ, akordeonový soubor a další). 

Výuka dospělých v uměleckém školství není státem dotována, a vzhledem k omezené kapacitě 

školy, která limituje rozšíření vzdělávací nabídky směrem k dospělým, jsme neměli ve škole 

v tomto školním roce žádného dospělého žáka řádného denního studia ZUŠ (vykrýváno 

v ART).  

Rozšíření vzdělávací nabídky pro celoživotní učení při ZUŠ Bystřice n. P. - 

ART – spolek uměleckého vzdělávání 

V roce 2014 jsme vyšli vstříc zájemcům o vzdělávání bez omezení věku a otevřeli při ZUŠ 

umělecké kurzy ART, vedené odbornými lektory – pedagogy ZUŠ.  

Základní umělecká škola již léta trpí omezenou kapacitou, která jí při rozdělení hranic kraje 

Vysočina a Jihomoravského stanovila tehdejší poměr žáků 405. Tento počet je limitující a škole 

neumožňuje zákonné rozšíření jak v oborech (literárně-dramatický, taneční), tak ani 

v odděleních, které škola již nabízí. Z tohoto důvodu jsme v tomto šk. roce při ZUŠ založili 

Akadémia umení 
Banská Bystrica 

Dokončení Doktorandského 
studia 

AU BB 

Mgr. Michaela Uhlířová 24. 3. 2018 
  
  

Výuka klavírní hry na Balkáně 
II.- Mgr. Ema Jedlička Gogova 
/Klavírní sobota/ 

Konzervatoř Brno 
 

12. 5. 2018 Jeden den s prof. Alenou 
Vlasákovou /Klavírní sobota/ 

Konzervatoř Brno 

Husák Štěpán, Dipl.um. 27. 10. 2017, BnP Tvorba optimálního kolektivu 
učitelů – komunikace, 
supervize, motivace 

Vysočina education 

6. 4. 2017, 
Pelhřimov 

 Krajská soutěž dech. 
orchestrů – názorová 
konfrontace, připomínky 
poroty, srovnání hry orchestrů 
v rámci kategorie 

MŠMT 

Makovská Dana 13.10.2016 Jihlava Zkušený učitel NIDV Jihlava 

1.10., 3.12., 22.4., 
20.5. Brno 

Akordeonové soboty Konzervatoř Brno 

Bc.Margareta Janjic 13.10.2016 - Jihlava ZUŠ Zkušený učitel NIDV - Jihlava 

Martina Olivová, 
Dipl.um. 

Celoroční kurz Metodika hry na dřevěné 
dechové nástroje pro učitele 
ZUŠ a SUŠ 

Konzervatoř BRNO 
 

Denní studium 2. ročník Bc. studia JAMU Brno 

Mgr. Renata Pečinková 24.3.2018 Klavírní sobota Konzervatoř Brno 

Mgr. Libuše Zítková 18. -20. 5. 2018 Žďár 

n. S. 

Možnosti malby TTM 

2017- 2018 Žďár n. S. Anglický jazyk Lingua Effect 



spolek, který pod názvem ART – spolek uměleckého vzdělávání nabízí právě ty možnosti, po 

nichž je dlouhodobě poptávka a požadavek.  

Spolek vznikl zapsáním do spolkového rejstříku dne 16. 9. 2014. Kurzy v rámci spolku byly 

nabídnuty veřejnosti v podobě individuálního, skupinového a kolektivního vzdělávání. Zahájení 

letošního čtvrtého ročníku kurzů bylo k 1. říjnu 2017. Jako lektoři kurzů pracovalo 11 pedagogů 

- profesionálů v oboru hudebního a výtvarného vzdělávání, vesměs stávajících pedagogů ZUŠ.   

Vyučovány byly tyto obory:  

 muzikoterapie / L. Macháčková  - 9 žáků 

 hra na klavír / D. Makovská, M. Melníková, M. Janjič  - 18 

 akordeon pro všechny / D. Makovská – 1  

 hra na housle / L. Macháčková, J. Havel – 2 

 hra na violoncello / L. Macháčková  - 1 

 hra na kytaru / L. Macháčková – 7   

 hra na keyboard /M. Krásenská – 1 

 hra na zobcovou flétnu / M. Olivová, E. Bagarová  - 10 

 hra na trubku / Š. Husák - 2 

 výtvarná příprava na SŠ a VŠ / L. Zítková - 6 

 výtvarná tvorba pro nejmenší (od 3 let) / L. Zítková - 8 

 hudební hodinky pro děti a maminky (pro děti od tří let) D. a J. Havlovi – 11 

 fotografický kurz / H. Císařová - 13 

 zázračná moc umění – výtvarný kurz / L. Zítková -  4 

Vzdělávalo se opět více žáků, než v předchozím roce – celkem 93 žáků – dětí od 3 let, ale i 

dospělých. Každý žák absolvoval 30 vyučovacích lekcí za školní rok (15 za pololetí) a obdržel 

osvědčení o absolvování. Ohlasy a poptávka po kurzech je stoupající a kurzy zaplňují mezeru 

v kapacitě školy i v netradičních oborech.  



 



 

1. Výsledky školy 

 
Ve školním roce 2017/18 byly vypsány MŠMT v rámci soutěží ZUŠ v kategorii A) v oblasti 

dechových nástrojů, sólového a komorního zpěvu a výtvarného oboru. Proběhla krajská 

přehlídka ve sborovém zpěvu, kterou pořádala naše ZUŠ a celostátní přehlídka pěveckých sborů 

v Uničově. Těch všech se naše škola zúčastnila, Dále se zapojilo kytarové oddělení do 

mezinárodní soutěže ve Zruči nad Sázavou.   
 

Nejúspěšnější žáci a kolektivy v soutěžích a přehlídkách 2017/18 
 
 

 

OKRESNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Vičarová Eliška 1. místo s 

postupem 

příčná flétna Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Čech Jiří 2. místo  klarinet Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Samková Josefína 2. místo klarinet Makovský E. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Mazourek Jakub 3. místo  klarinet Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Vičar Vojtěch 1. místo s 

postupem 

fagot Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Proks Roman 1. místo s 

postupem 

fagot Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Petr Blecha 2. místo fagot Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Vrbková Lenka 2. místo saxofon Císař J. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Pecinová Anna 

Marie 

2. místo Zobcová 

flétna 

Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Brožová Natálie 2. místo Zobcová 

flétna 

Císař J. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Polách Tadeáš 1. místo s 

postupem 

trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Pavelka František 1. místo s 

postupem 

trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Dřímovský Marek 2. místo trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Kos Lukáš 2. místo trubka Pokorný A. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Kuda Pavel 2. místo trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

 



Kobzová Lucie 1. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Křenek Matyáš 2. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Křenková Lucie 1. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Joklová Aneta 1. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Makovská 

Karolína 

1. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Kunovský Lukáš 1. místo Sólový zpěv Špačková 

P. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Uher Martin 1. místo s 

postupem 

Sólový zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Poláchová Adéla 

Samková Josefína 

1. místo s 

postupem 

Komorní zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Navrátilová 

Janečková 

1. místo Komorní  

zpěv 

Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 

Čech Martin 

Uher Martin 

1. místo s 

postupem 

Komorní zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice 

n. P. 
 

 

KRAJSKÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Polách Tadeáš 1. místo s 

postupem 

trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Pavelka 

František 

1. místo s 

postupem 

trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Vičar Vojtěch 1. místo  fagot Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Proks Roman 1. místo fagot Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Vičarová Eliška 2. místo  příčná flétna Olivová M. Soutěž MŠMT Velké 

Meziříčí 

Uher Martin 1. místo s 

postupem 

Sólový zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Poláchová 

Adéla 

Samková 

Josefína 

2. místo  Komorní zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Čech Martin 

Uher Martin 

1. místo  Komorní zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Sbor Pramen 1. místo s 

postupem 

Pěvecký sbor Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Skupinová 

práce 16-ti žáků 

“DUHA“ 

Zlaté pásmo s 

postupem 

Výtvarný obor Zítková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Sobotková 

Kateřina 

Zlaté pásmo s 

postupem 

Výtvarný obor Zítková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

 

 

 



CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 

Polách Tadeáš 1. místo trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Praha 

Pavelka 

František 

1. místo trubka Husák Š. Soutěž MŠMT Praha 

Uher Martin Čestné uznání Sólový zpěv Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Sbor Pramen Ocenění za 

přirozený hlasový 

projev 

Pěvecký 

sbor 

Pospíšilová 

K. 

Soutěž MŠMT Bystřice n. 

P. 

Skupinová 

práce 16-ti žáků 

“DUHA“ 

Zlaté pásmo  Výtvarný 

obor 

Zítková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Sobotková 

Kateřina 

Zlaté pásmo  Výtvarný 

obor 

Zítková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Dechový soubor  1. místo a titul 

Celkový vítěz 

DO Husák Š. Soutěžní přehlídka 

Vysoké Mýto 
 

 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY  

Fořtová 

Vendula 

diplom za účast kytara Holý M. Mezinárodní soutěž 

Světlá n.S.  

Smyčcový 

orchestr 

přehlídka smyčce Macháčková 

L. 

Festival v Chorvatsku, 

Cirkvenica 

Akordeonový 

soubor 

přehlídka Akordeony, 

klávesy 

Žižka J. Festival v Chorvatsku, 

Cirkvenica 

 

 

9. Údaje o výsledcích vzdělávání 

Žáci přijatí ke studiu na profesní školy: 
 

Ze třídy Margarety Janjič   

 

Ze třídy Libuše Zítkové   Mikšová Oldřiška – UMPRUM Jihlava 

Pražák David – střední umělecká výtvarná škola  

 

Žáci připravující se ke studiu: 

 

Ze třídy Martiny Olivové  Roman Proks – konzervatoř 

     Eliška Vičarová – konzervatoř 

Ze třídy Dity Havlové  Vendula Vázlerová - konzervatoř 

 
 

10.   Údaje o akcích a prezentaci školy na veřejnosti 

 
ZUŠ doplňuje hlavní vzdělávací proces řadou akcí, koncertů a vystoupení s žáky. Celkem škola 

letos zrealizovala 130 akcí, koncertů, přehlídek, vystoupení, soutěží a dalších aktivit, které 

doplnily hlavní vzdělávací proces a jejichž podrobnosti a termíny jsou součástí náhledů níže 

přiloženého přehledu.  

   Nikola Pešová -  SŠ pedagogická Boskovice 



Další významnou prezentací školy, přístupnou široké veřejnosti a průběžně aktualizovanou, jsou 

webové stránky školy www.zusbnp.cz. 

Škola svou činnost a výsledky žáků prezentuje také v pravidelných článcích v měsíčníku 

Bystřicko. 

Další významnou prezentací je elektronický systém iZUŠ, kde v celkovém přehledu jsou 

zveřejněny veškeré akce, koncerty, soutěže a přehlídky, které škola organizovala, nebo kterých 

se účastnila.  

Řada samostatných akcí školy byla doplněna také akcemi ve spolupráci s dalšími subjekty, kdy 

naši žáci přispěli do kulturního programu jiných organizátorů. Jedná se o akce nad rámec běžného 

vyučovacího a vzdělávacího procesu, které rozšiřují zkušenosti a dovednosti žáků, ale také 

v maximální míře prezentují školu. Vystoupení, která jsme letos realizovali, jsou školními 

akcemi, ale často také jde o velká vystoupení ve spolupráci s dalšími kulturními nebo 

vzdělávacími organizacemi v rámci města, mikroregionu Bystřicko i v rámci kraje Vysočina a 

za jeho hranicemi.  

 

 

a) Nejvýznamnější akce ZUŠ 2017 / 2018  
 

Začátek – 

Konec 
Název akce Místo konání 

ne 9. 7.   
Slavnosti pernštejnského panství - koncert Orchestru 

N. Kyjovského v kostele v Černvíře (Macháčková L.) 

Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie Černvír 

st 27. 9.   Vystoupení pro klienty DPS Jimramov (Makovská D.) DPS Jimramov 

čt 5. 10.   Odhalení pamětní desky J. Pavlíčkovi (Krásenská M.) před budovou ZUŠ 

ne 8. 10.   
Dechový orchestr na hodech v Bystřici nad 

Pernštejnem (Husák Š.) 

Amfiteátr Masarykovo náměstí 

Bystřice n. P. 

po 16. 10.   Školní koncert (Havel J.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

so 28. 10.   
Koncert barokní hudby - Smyčcové kvarteto ZUŠ 

(Macháčková L.) 
Centrum EDEN 

so 4. 11.   Koncert k 20. výročí Studánky (Pospíšilová K.) KD Bystřice n. P. - velký sál 

čt 9. 11.   Školní koncert (Husák Š.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

čt 9. 11.   SPOLEČNÝ KONCERT TŘÍ ZUŠ (Krásenská M.) 
Horácká galerie v Novém 

Městě n.M. 

ne 12. 11.   Koncert barokní hudby (Macháčková L.) 
Kostel sv. Prokopa Žďár nad 

Sázavou 

ne 19. 11.   Koncert ke sv. Cecilii (Macháčková L.) Husův dům Velké Meziříčí 

st 22. 11.   
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU 

NA MITROVĚ (Zítková L.) 

Hlavní budova - 24. MIMO 

BUDOVU 

st 22. 11.   Koncert k poctě sv. Cecilie (Macháčková L.) 
Kostel sv. Vavřince Bystřice n. 

P. 

ne 26. 11.   
Vánoční Nezmaři se Smyčcovým orchestrem N. 

Kyjovského (Macháčková L.) 
KD Bystřice n. P. - velký sál 

so 2. 12.   Setkání se seniory (Smětak A.) Sokolovna Strážek 

so 2. 12.   Rozsvěcení vánočního stromu (Husák Š.) Dalečín 

ne 3. 12.   Rozsvěcení vánočního stromu (Bagarová E.) 
Pod vánočním stromem u 

radnice v obci Rožná 
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ne 3. 12.   Adventní koncert v kostele Sv. Vavřince (Olivová M.) 
Bystřice nad Pernštejnem, 

kostel sv. Vavřince 

st 6. 12.   Mikulášský koncert ZUŠ (Macháčková L.) KD Bystřice n. P. - velký sál 

po 11. 12.   Vánoční koncert na DD Mitrov (Císař J.) 
Hlavní budova - 24. MIMO 

BUDOVU 

st 13. 12.   Charitativní koncert na DPS Dolní Rožínka (Císař J.) 
Kulturní místnost na DPS 

Dolní Rožínka 

st 13. 12.   Koledování ve stacionáři (Macháčková L.) Denní stacionář Pod Horou 

st 13. 12.   
Vánoční koncert žáků ze třídy Josefa Havla a Dity 

Havlové (Havel J.) 
Kulturní dům Vír 

po 18. 12.   Vánoční školní koncert (Pečinková R.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

po 18. 12.   
Vánoční koncert v kostele sv. Martina Věžná (Císař 

J.) 
kostel sv. Martina Věžná 

st 20. 12.   ̌ Koledování u živého Betlému (Císař J.) Prostor před ZŠ Dolní Rožínka 

út 26. 12.   
Vánoční koncert ZUŠ v kostele sv. Vavřince 

(Macháčková L.) 

Kostel sv. Vavřince Bystřice n. 

P. 

st 27. 12.   Vánoční koncert orchestru a sboru (Macháčková L.) Kostel sv. Václava ve Zvoli 

pá 29. 12.   Vánoční koncert (Pospíšilová K.) 
kostel sv. Šimona a Judy, 

Strážek 

čt 18. 1.   Novoroční školní koncert (Makovská D.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

st 24. 1.   
Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje 

(Olivová M.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

st 24. 1.   
Třídní koncert žáků Milady Krásenské, Dity Havlové 

a Jaromíra Žižky (Žižka J.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

pá 26. 1.   Klávesy ve víru rytmů (Uhlířová M.) Malý sál KD Bystřice. n. P. 

ne 28. 1. 
–

  
PRINCEZNA ZE MLEJNA 2 (Olivová M.) 

Kulturní dům, Bystřice nad 

Pernštejnem 

po 29. 1.   
Třídní koncert klavírní třídy Renaty Pečinkové 

(Pečinková R.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

po 19. 2.   Školní koncert (Olivová M.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

pá 23. 3.   Koncert dechového orchestru ZUŠ (Husák Š.) 
Bystřice nad Pernštejnem, 

velký sál KD 

st 28. 3.   Krajská přehlídka sborů (Pospíšilová K.) KD Bystřice n. P. - velký sál 

čt 26. 4.   Výchovný koncert ZUŠ (Olivová M.) KD Bystřice n. P. - velký sál 

so 28. 4.   
ústřední kolo Soutěže žáků ZUŠ v oboru sólový a 

komorní zpěv (Pospíšilová K.) 
ZUŠ Turnov 

st 2. 5.   
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZUŠ (Krásenská 

M.) 
veškeré prostory ZUŠ 

čt 3. 5.  Zápis do ZUŠ - hudební a výtvarný obor (Krásenská 

M.) 

Hlavní budova - 9. 

ŘEDITELNA 

st 9. 5.   Koncert pro maminky (Macháčková L.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 
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st 9. 5.   Májový koncert dechové třídy (Olivová M.) 
Kulturní dům, Bystřice nad 

Pernštejnem 

čt 10. 5.   
Koncert žáků ze tříd Š. Husáka a A. Pokorného 

(Husák Š.) 
Malý sál KD Bystřice. n. P. 

pá 11. 5.   
Třídní koncert žáků T. Podsedníkové (Podsedníková 

T.) 

Hlavní budova - 14. MALÝ 

SÁL 

ne 13. 5.   Hraje a zpívá celá rodina (Krásenská M.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

st 16. 5.   Koncert ke Dni matek na DPS (Císař J.) DPS Dolní Rožínka 

st 16. 5.   
Absolventský koncert, výstava absolventů ZUŠ a 

koncert partnerské ZUŠ Litovel (Krásenská M.) 
Kulturní dům, velký sál 

čt 17. 5.   Malý absolventský koncert (Uhlířová M.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

pá 18. 5.   přehlídka Zpívám, zpíváš, zpíváme (Pospíšilová K.) 
Hlavní budova - 24. MIMO 

BUDOVU 

pá 18. 5.   Jarní koncert sborů v přírodě (Pospíšilová K.) Švařec- výletiště Pod lípami 

út 22. 5.   
Třídní koncert žáků E. a D. Makovských (Makovská 

D.) 

Hlavní budova - 14. MALÝ 

SÁL 

čt 24. 5.   
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VLASTNÍ TVORBY DĚTÍ 

(Zítková L.) 

Náměstí Bystřice nad 

Pernštejnem 

čt 24. 5.   ZUŠ OPEN (Krásenská M.) 
Amfiteátr Masarykovo náměstí 

Bystřice n. P. 

pá 25. 5.   Noc kostelů (Císař J.) Kostel sv. Havla Rožná 

so 26. 5.   Celostátní přehlídka DPS (Pospíšilová K.) Uničov 

so 26. 5.   
Soutěžní přehlídka dechových orchestrů Čermákovo 

Vysoké Mýto (Husák Š.) 
Vysoké Mýto, náměstí 

čt 31. 5.   Besídka ke dni dětí pro nejmenší (Havlová D.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

po 4. 6.   

Společný koncert žáků ze tříd Dity Havlové, Milady 

Krásenské, Dany Makovské a Jaromíra Žižky. (Žižka 

J.) 

Městské muzeum Bystřice nad 

Pernštejnem 

st 6. 6.   Třídní koncert žáku p. uč. Pažické (Pažická B.) 
Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

so 9. 6.  Účast na Festivalu v Chorvatsku (Macháčková L.) Cirkvenice . Chorvatsko 

po 18. 6.   
Slavnostní vyřazení absolventů hudebního a 

výtvarného oboru (Krásenská M.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ 

SÁL 

po 18. 6.   
Závěrečný pěvecký koncert žáků ze třídy Petry 

Špačkové Lintymerové (Špačková Lintymerová P.) 
Malý sál KD Bystřice. n. P. 

út 19. 6.   Závěrečné posezení s hudbou (Janjič M.) 

ZUŠ Bystřice n.P. při ZŠ a MŠ 

Štěpánov n. S. - 1. KLAVÍR, 

ZPĚV 

út 19. 6.   Koncert žáků kytarového oddělení (Holý M.) 
Hlavní budova - 14. MALÝ 

SÁL 

út 19. 6.   
Malý cvrček smyčcem šije pohádkové melodie (Havel 

J.) 
Malý sál KD Bystřice. n. P. 
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čt 21. 6.   
Evropský svátek hudby - Filmem a muzikálem nejen 

po Evropě (Macháčková L.) 

Masarykovo náměstí Bystřice 

n. P. - u kašny 

pá 22. 6.   Letní chvilky u klavíru (Uhlířová M.) Malý sál KD Bystřice. n. P. 

ne 24. 6.  Kráska a zvíře - divadelní představení DBJ (Olivová 

M.) 

Kulturní dům, Bystřice nad 

Pernštejnem 

 

 

Vystoupení ZUŠ k 100. výročí založení státu v Kulturním domě BnP 
 
 

 
 

 

 

b) Veřejně prospěšné a charitativní akce 
 

Také v letošním roce proběhlo několik koncertů ve spolupráci s Domovem seniorů Mitrov, 

DPS Dolní Rožínka, na kterých se podíleli žáci a pedagogové ZUŠ Bystřice n. P. Vystoupení 

proběhla zdarma a bez vstupného. Žáky vedeme k charitativním činnostem, mezigeneračnímu 

porozumění, k sociálnímu cítění.   

st 27. 9.   
Vystoupení pro klienty DPS Jimramov (Makovská 

D.) 
DPS Jimramov 

st 22. 11.   
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÉHO OBORU 

NA MITROVĚ (Zítková L.) 

Dům s pečovatelskou službou 

Mitrov 

st 13. 12.   Koledování ve stacionáři (Macháčková L.) Denní stacionář Pod Horou 

st 16. 5.   Koncert ke Dni matek na DPS (Císař J.) DPS Dolní Rožínka 

pá 29. 6.   
Balady a romace Rock for Skaut - benefiční koncert 

pro stavbu nové skautské klubovny (Macháčková L.) 
In - line kruháč Lužánky 
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11.    Zapojení školy do grantů a projektů 
 

a)   Projekty školního roku 2017/2018 

 
1. Zapojení ZUŠ do projektu ZUŠ OPEN 30. 5. 2017 – zahajovací koncert celostátního charakteru 

ve spolupráci se šesti dalšími ZUŠ Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Ve spolupráci 

s Magdalenou Koženou, Davidem Dittrichem a předními výkonnými umělci ČR prezentuje 

projekt činnost a význam uměleckého školství propagací v TV a tisku a realizací open air aktivit 

ZUŠ a jejich žáků. 

 

2. Zapojení do projektu Města Bystřice n. P. - Univerzita 3V. Vytvoření dvou programových 

nabídek - kurzů s dlouhodobým chodem – MUZIKOTERAPIE a  ARTETERAPIE. Oba kurzy 

fungují od října 2017 pro skupiny po 10 účastnících ve věku 55+.  

 

3. Zapojení ZUŠ do projektu mikroregionu Bystřicko „Světlo pro život“ – desátého ročníku 

dětských uměleckých soutěží (těžiště je ve výtvarných pracích) pořádaných Městem Bystřice nad 

Pernštejnem a Mikroregionem Bystřicko.  

 

4. Zapojení ZUŠ do projektu MAS, ve spolupráci s MAS Zubří země a se zřizovatelem.  Vytvoření 

dlouhodobého strategického plánu potřeb ZUŠ a zakomponování do Strategického rámce MAS. 

Jedná se především o tzv. tvrdé projektové záměry – vybavení učeben ZUŠ v kolektivních 

předmětech ICT technikou – počítači pro výuku multimédií, grafiky…, vybavení sálů ZUŠ, 

přístavba podkrovního patra na budově ZUŠ.  

b)  Dlouhodobá spolupráce školy se zahraničím 

1. Partnerská škola ZUŠ A. Dubčeka Vranov nad Toplou / Slovensko  

– spolupráce a účast na oslavách 60. výročí založení této partnerské školy 

ZUŠ Bystřice n. P. udržuje dlouhodobé partnerské kontakty a spolupráci s touto slovenskou 

ZUŠ. V letošním roce oslavila partnerská škola 60. výročí založení, na jehož oslavy jsme byli 

pozváni. Proběhlo setkání vedení obou škol a zástupců obou měst včetně starosty města Bystřice 

n. P. pana Karla Pačisky ve Vranově n.T., přítomni jsme byli na skvělém výročním koncertu 

v MěKS Vranov n. T. Vzájemně jsme projednali další možnosti spolupráce pro období příštích 

let na základě aktuálních činností obou škol a možnost společných projektů.  

 

2. Zahraniční soustředění a koncerty žáků akordeonového a smyčcového oddělení 

v Chorvatsku 

Reprezentace školy a Města BnP aktivní formou účasti na mezinárodním hudebním festivalu 

v Cirkvenci a soustředění v Chorvatsku – celkem 30 účastníků, délka akce – 1 týden / červen 

2018. 

  

12. Hospodaření školy   
 

Celkový výsledek hospodaření školy 
Hospodářský výsledek školy ukončeného období roku 2017 vykazuje vyrovnanost plánovaného 

rozpočtu. Stav čerpání rozpočtu provozních prostředků v období roku 2017 je přílohou tohoto 

dokumentu. Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve 

znění  



pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF č. 

383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické formě předána 

do centrálního systému účetních informací státu. 

 
K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti nákladů a výnosů k 31. 12. 2017 organizace 

použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné účty aktivní a pasivní. 

Náklady celkem 8.846.000,- Kč, výnosy celkem 10.038.000,- Kč (zaokrouhleno na tisíce). 

Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly  

kontrolovaných vazeb účetnictví.  

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2017 byly zaslány ve stanoveném 

termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy                                   

a nevykazovaly rozdíly. 

 

 

Další mimorozpočtové příjmy 
 

Dotace: 

Kraj Vysočina 

ZUŠ obdržela dotaci kraje Vysočina ve výši 142.300,- Kč v rámci Grantového programu na 

pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol. Jednalo se o fagot  

Bassoon WS 5013-2-0, tedy fagot s užší menzurou vrtání, žákovský model pro dětskou ruku od 

výrobce Schreiber. 

 

Další dotaci jsme získali ve výši 16.988,- Kč na tvorbu nových webových stránek pro ZUŠ. 

Jedná se o dotaci z programu Kraje Vysočina Informační a komunikační technologie 2017. Ve 

spolupráci s firmou Just4web jsme navrhli plán nového webu, jeho barevnost a pozadí, které 

vytvořila p. uč. Libuše Zítková, i zvukové ukázky nástrojů, které ve škole vyučujeme, které 

spolu s milými ikonkami seznámí nejmladší děti – budoucí žáky se vzdělávací nabídkou školy. 

Nahrávky pořídili sami vyučující jednotlivých studijních zaměření.  

 

Dárci, sponzoři, partneři:  

 

SRPDŠ při ZUŠ podpora činnosti školy a kulturních akcí s žáky ve výši 90.000,- Kč 

 

Cormen s.r.o. Partner, který podpořil věcnými cenami v hodnotě cca 1000,- Kč okresní 

soutěž ZUS ve hře na dechové nástroje, konanou v Bystřici n. P. 
  

Hana Císařová Mediální partner v oblasti fotodokumentace kulturních akcí ZUŠ 
 



Autoškola Vetešník partnerství v oblasti dopravy žáků ZUŠ na soutěže a koncerty a finanční 

podpora prostřednictvím SRPŠ při ZUŠ ve výši 5.000,-Kč 
 

Wera Werk s.r.o. partner, který věnuje opakovaně sponzorský dar na činnost smyčcového 

oddělení  
 

Pohoda s.r.o. partner, který podpořil věcnými cenami akce ZUŠ 
 

Fonorex s.r.o.  partner, podpora soutěží ZUŠ v Bystřici n. P. věcnými dary  

 

Hudební nástroje partner, podpora soutěží ZUŠ v Bystřici n. P. věcnými dary 

 

 

13.  Údaje o konání inspekční činnosti ČŠI, kontrol BOZP, PO a dalších 

 

V období šk. roku 2017/18 byly v ZUŠ provedeny tyto kontroly orgány veřejné správy: 

 

 Kontrola BOZP a PO proběhla dne 9. 11. 2017 /p. Vařeka/ bez zjištění jakýchkoli 

závad.  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ÚP Žďár nad Sázavou (VZP) provedla dne 24. 

5. 2017 kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

- Krajská hygienická stanice – kontrola v oblasti hygieny proběhla 2. 5. 2018 / bez 

zjištění jakýchkoli závad. 

 

 Kontrola veřejnoprávní – kontrola zřizovatele Města Bystřice n. P. proběhla 19. 12. 

2017. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena nápravná 

opatření.  

 

 Veřejnosprávní kontrola – použití veřejných finančních podpor z rozpočtu Kraje 

Vysočina na pořizování a opravy učebních pomůcek ZUŠ a dofinancování soutěží a 

přehlídek financovaných MŠMT, dne 30. 8. 2018  Nedostatky nebyly zjištěny. 

 

 Kontrola ČŠI v roce 2017/18 v ZUŠ neproběhla. 

14.  Prevence sociálně patologických jevů 

 Aktivity školy jsou cíleně směrovány k efektivní primární prevenci a eliminaci sociálně 

patologických jevů. Cílem školy je rovněž rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo 

krizové intervence zejména v případech: traumatických zážitků – domácího násilí, šikanování, 

násilného chování, týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání, 

ohrožování mravní výchovy mládeže, experimentování s návykovými látkami (legální a 

nelegální návykové látky), rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu 

potravy (mentální bulimie, mentální anorexie). 

 

Ve školním roce 2017/18 se nevyskytnul a nebyl řešen žádný případ sociálně patologického jevu 

u žáků.  

 



Škola v prevenci využívá přílohy materiálu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010 - 

28“, 

které obsahují praktická doporučení, jak se zachovat při výskytu určitého rizikového chování ve 

školách. 

Základní prevencí je činnost školy samotná. Nabídnuté aktivity jednotlivých oborů pro žáky 

všech typů škol mají silně motivační charakter pro formování zdravé osobnosti, pro spolupráci, 

vzájemnou toleranci a respektování. Úzký kontakt pedagoga s žákem – možnost individuální 

výuky – přináší důvěrnou znalost problémů žáků a možnost pomoci při jejich řešení. Včasné 

odhalení případných negativních projevů žáků je tedy při tomto individuálním přístupu 

základním pedagogickým principem každého pedagoga.  Na uměleckém typu školy, kde výuka 

probíhá převážně formou individuální výuky, vykonává funkci koordinátora každý pedagog 

přímým působením na žáky. Dílčí problémy – pokud se vyskytnou – jsou v kompetenci řešení 

pedagogické rady, jednotlivých oborových sekcí a spolupráce s rodiči. 

 

Ředitelství školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména 

řešením aktuálních problémů, souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, 

podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede činnosti 

pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání 

problémových projevů chování apod.). 

 

15.  Spolupráce s dalšími organizacemi při plnění úkolu vzdělávání 

Základní důraz klade naše škola na spolupráci s Městem Bystřice nad Pernštejnem, našim 

zřizovatelem. Tato spolupráce je průběžná a přizpůsobuje se plně potřebám a aktuálním 

problémům v oblasti školské problematiky, ale v podstatné míře také spolupráci při kulturních 

akcích a vystoupeních v rámci městských slavností a aktivit. Začíná také spolupráce s Místní 

akční skupinou Bystřicka a Novoměstska (MAS) při plnění místního akčního plánu.    

Dále škola spolupracuje se spolky při ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem: 

- SRPŠ    – Sdružení rodičů a přátel školy 

- SONK  – Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského 

- ART     – spolek uměleckého vzdělávání.  

Díky nim se daří získat i finanční dotace na různé akce, především tam, kde škola nemůže být 

oprávněný žadatel dotace. Finančně se podílejí tam, kde se škole nedostávají potřebné prostředky 

– především SRPŠ. Bez těchto organizací by se škole dařilo jen problematicky mnohé své aktivity 

zajistit.       

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem je také členem a spolupracuje s Asociací základních 

uměleckých škol (AZUŠ). Ta usiluje o zachování sítě škol jako široké základny pro vyhledávání 

talentovaných jedinců v systému uměleckého vzdělávání v ČR. Jednání a setkání představitelů 

AZUŠ a ředitelů ZUŠ proběhlo ve dnech 19. - 20. 10. 2017.  

AZUŠ aktivně připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, týkajících se základního 

uměleckého vzdělávání. Vyjadřuje se k řešení pracovně-právních otázek základních uměleckých 

škol – členů AZUŠ ČR a usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup 

k základnímu uměleckému vzdělávání. Spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních 

dokumentů a uplatňuje připomínky k podobě pedagogické dokumentace. Organizuje a 

 



Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ 

Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi 

jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení  školy a rodiny a účinná dobrovolná 

pomoc škole při plnění jejího poslání. Tato pomoc má charakter organizační, finanční a 

materiálové podpory zejména v oblastech: 

 výchovně vzdělávacích 

 kulturních, reprezentačních a společenských 

Konkrétní výsledky hospodaření, rozpočet a zabezpečované oblasti spolupráce se školou řeší 

výbor SRPŠ na svých setkáních (min. 2x ročně) a na schůzi valné hromady (min. 1x ročně). 

SRPŠ pomáhalo v tomto školním roce nejčastěji při financování dopravy žáků na soutěže, 

ocenění absolventů školy, ale také umožnilo ocenit žáky drobnými dárky za jejich úspěchy 

v soutěžích, či za jejich aktivity v rámci tříd. 

IČ: 68727372 

 

Členové výboru SRPŠ ve školním roce 2017 / 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

spolupodílí se na vytváření podmínek pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy budoucích učitelů, zejména ve vztahu k navazujícím 

uměleckým školám, pedagogickým fakultám a dalším výchovně vzdělávacím a výzkumným 

institucím.             

Mezi další školy a organizace, se kterými spolupracuje ZUŠ při plnění úkolu vzdělávání, patří: 

 Kulturní instituce ve městě – Kulturní dům, Městské Muzeum 

 školy a školská zařízení – ZŠ, MŠ, Gymnázium, SZeŠ, v rámci celého regionu Bystřiko 

 ZŠ, ve kterých provozujeme odloučená pracoviště ZUŠ (Dalečín, Strážek, Štěpánov n. S., 

Dolní Rožínka, Rožná)                                                                                                 

 umělecké školy, ZUŠ -  zejména v rámci okresu ZR a kraje Vysočina 

 Konzervatoře a JAMU, UMPRUM (Brno, Kroměříž, Pardubice, Praha, Jihlava) 

  

Zdeněk Vetešník         předseda  

Zdeňka Ťupová   místopředseda – za  výtvarný obor 

Jaroslava Trybulová          pokladník   – za dechové oddělení 

Hana Císařová                   zapisovatel – za  oddělení pěveckých sborů 

Jana Hroncová           člen – za klavírní oddělení 

Jitka Loukotová          revizor – za smyčcové oddělení 

Ladislava Sitařová člen   – za akordeonové oddělení 



 

16.  Vlastní hodnocení školy 

Zákon 472/2011 Sb., který novelizuje zákon č. 561/2004 Sb. § 12 a § 28 odst.1 písm. e) ruší 

povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy. Přesto nás jako školské zařízení 

zajímá názor žáků a rodičů a vedení školy názor pedagogů. Záleží nám na kvalitě vzdělávání, ale 

také na dalších okolnostech, které vstupují procesu zvenčí. Škola proto v loňském šk. roce 

realizovala dotazníkové šetření, zaměřené na vzdělávání a klima školy. V letošním roce jsme 

zpracovali SWOT analýzu k vytýčení silných, slabých stránek a příležitostí a hrozeb, která 

přehledně vypovídá, jak škola vidí sama sebe, a to jak vnitřní, tak i vnější prostředí, které 

vzdělávání ovlivňuje. 

SWOT analýza: 

 

 

 

Zprávu sestavila                                              Mgr. Milada Krásenská  

       ředitelka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 

V Bystřici n. P., 31. 8. 2018 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

- Úplata za vzdělávání platná pro školní rok 2017/18 

- Hospodářský výsledek školy ukončeného období roku 2017 

STRENGHTS – SILNÉ STRÁNKY OPPORTUNITIES - PŘÍLEŽITOSTI 

- škola otevřená všem, i žákům se SVP 

- erudovaní pedagogové 

- silný výtvarný obor (díky výbornému 

vedení) 

- dobrá komunikace se zřizovatelem 

- dobrá komunikace s rodiči a žáky 

- DVPP – vzdělání umožněno všem 

- nástrojové vybavení školy, průběžné 

opravy 

- úspěšné grantové projekty 

- velká tělesa reprezentující školu i město  

- elektronická matrika 

- zřízení tanečního oboru 

- DVPP i v zahraničí, stáže atd. 

- spolupráce se zahraničími partnery 

- spolupráce s jinými ZUŠ v ČR 

- získání dotace na materiální vybavení 

- přístavba podkroví na budově ZUŠ 

 

WEAKNESSES – SLABÉ STRÁNKY THREATS - HROZBY 

- malá a nedostatečná kapacita školy 

- chybějící taneční obor, LDO 

- korepetice – málo prostoru pro oddělení 

- kytarové oddělení – velká fluktuace 

žáků 

- nezájem některých kolegů o vzájemnou 

spolupráci 

- málo mezioborových projektů 

- nedostatek žáků vzhledem k vysoké 

nezaměstnanosti rodičů v tomto 

regionu a jejich malým příjmům 

- zvyšování školného  

- tlak zřizovatele na spoluúčast obcí 

regionu na finanční podpoře – 

příspěvku na vzdělávání žáků  



 

 

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plakát k Absolventskému koncertu 

 

 

 



 
 

Módní přehlídka výtvarného oboru s p. uč. Zítkovou,  

Tvorba kulis k výchovnému koncertu ve třídě 

 

 



Divadelní představení Kráska a zvíře v nastudování Divadle Beze Jména pod vedením p. uč. 

Martiny Olivové 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Koncert žesťového oddělení v Kulturním domě 

 

 



 

Úspěch Dechového orchestru na festivalu ve Vysokém Mýtě, dirigent Š. Husák 

 

Koncert Dechového orchestru v KD, dirigent Štěpán Husák 

 

 

 



 

Koncert v Městském Muzeu                     Akordeonisti ze třídy p. uč. Makovské na setkání  

Z. Nykodýmová a V. Peňáz                      harmonikářů v Dalečíně 

  

 

 

 

 

 

 

Vystoupení na výchovném koncertě 

 

 

 



 

 

Chlapecké Komorní duo s vyučujícími p. uč. Pospíšilovou a Smětak na celostátním kole 

pěvecké soutěže v Turnově 

 

 

 

Pramen s p. uč. Pospíšilovou na celostátní přehlídce pěveckých sborů v Uničově 

 

 

 

 

 



 

Koncert klavírní třídy p. uč. Uhlířové v Kulturním domě / účinkuje Milan Vodák 

 

 

 



Akordeonový soubor pod vedením p. uč. Žižky na festivalu v chorvatské Cirkvenici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení ak. souboru Notičky v Městském Muzeu 

 

 

 

 



Vánoční vystoupení v detašované třídě v Rožné, p. uč. Janjič, p. uč. Bagarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úplata za vzdělávání a školské služby na ZUŠ Bystřice n. P. (tzv. školné) 
platná pro školní rok 2017/2018 

 

Výše stanovené úplaty za vzdělávání a školské služby pro ZUŠ (tzv. školné) se řídí vyhláškou  71/2005 Sb. MŠMT 
ČR ze dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání (§ 8). Na základě této vyhlášky a rozhodnutí Rady 
města Bystřice nad Pernštejnem č. 6/7/2015 ze dne 19. 5. 2015 byla výše školného pro šk. rok 2017 /2018 
stanovena jako souhrn platby žáka a příspěvku obce, ve které má žák trvalé bydliště takto:   
         

Pololetní platba: 

 

 

* V případě, že obec příspěvek na vzdělávání stanovený rozhodnutím Rady města Bystřice n. P.  žákovi neuhradí, přechází 
povinnost uhradit tuto část platby školného na rodiče (zákonného zástupce). Rada města Bystřice nad Pernštejnem již žákům 
z Bystřice nad Pernštejnem usnesením č.  6/7/2015 příspěvek schválila. O schválení příspěvku dalšími obcemi bude vedení 
ZUŠ rodiče těchto obcí informovat, nebo se sami mohou o aktuální situaci informovat u vedení příslušné obce. 
 

**Plnou částku za školné platí pouze žáci s trvalým bydlištěm v obcích a jejich místních částech, které nepřispívají na 
umělecké vzdělávání (stav k 15. 6. 2017). Některé z obcí (níže označeno „proplatí“) uhradí příspěvek 300,-Kč na základě 
platebního dokladu zpětně na pokladně obce: 
Jimramov   Radkov    Jabloňov 
Sedliště    Rodkov (proplatí)   Pernštejnské Janovice 
Prosetín (proplatí)  Věstín (proplatí)  Zubří 
Brťoví    Věžná    Moravec 
Velká Losenice   Černovice   Strážek 
 

Úplata za vzdělávání a školské služby se platí pololetně (za září – leden a za únor – červen). 
Za 1. pol. od 16. 6. 2017 do 31. 7. 2017 (na základě osobní žádosti rodičů lze stanovit splátkový kalendář). 
Za 2. pol. od 1. 1. 2018, nejpozději do 15. 2. 2018. 
Platbu lze hradit převodem z účtu, složenkou nebo skládat v hotovosti  v Komerční bance na účet číslo: 43-
8510030257 /0100, variabilní symbol = číslo, které žákovi vygeneroval systém iZUŠ na přihlášce  
(v případě potřeby Vám jej sdělí vyučující), specifický symbol = 100 (I. pololetí), 200 (II.pololetí). 
Nezaplacení úplaty za vzdělávání a školské služby ve stanovaném termínu je důvodem k přerušení docházky do 
ZUŠ (Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Sb. MŠMT ČR, (§ 7, d). Přestane-li se žák bez závažných 
důvodů zúčastňovat vyučování, zaplacená úplata za vzdělávání se nevrací. 
Úplata za vzdělávání a školské služby se vrací v případě řádně omluvené nepřítomnosti žáka ve všech předmětech, 
a to pokud žák chybí celý kalendářní měsíc. Řádnou omluvou se rozumí písemné vyjádření zákonných zástupců 
žáka doložené lékařským potvrzením na příslušné období. Rovněž vrací v případě, že se ve škole nevyučovalo po 
dobu celého kalendářního měsíce. 

V Bystřici n. P., 15. 6. 2017       Mgr. Milada Krásenská, ředitelka ZUŠ 

Hudební obor platba 
žáka 

příspěvek 
obce* 

školné 
celkem** 

Přípravná hudební výchova A PHN + nástroj 1400,- 300,- 1700,- 

Přípravná hudební výchova B PHN + hlasová příprava 800,- 300,- 1100,- 

Přípravná hudební výchova C pouze přípravná hudební nauka 400,- 300,- 700,- 

Hra na nástroj nebo zpěv skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1hod. týdně 1600,- 300,- 1900,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1,5hod. -//- 1900,- 300,- 2100,- 

Hra na nástroj nebo zpěv individuální výuka – 2 hod.   -//- 2100,- 300,- 2400,- 

Druhý nástroj nebo zpěv individuální výuka – 1 hod.   -//- 1000,- 300,- 1300,- 

Sborový zpěv kolektivní výuka 400,- 300,- 700,- 

Výtvarný obor platba 
žáka 

příspěvek 
obce* 

školné 
celkem** 

Přípravná výtvarná výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 

Výtvarná výchova skupinová výuka 1400,- 300,- 1700,- 


