
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ 
UMĚLECKÉ ŠKOLY  

  
zpracovaná v souladu s § 17e odst. 2. písm. a) - g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě  ve školství,  v platném znění.  

  
  

Charakteristika školy  
  
• Základní umělecká škola, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  

Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
 
odloučená pracoviště: Dolní Bečva 578, 756 55 
 Horní Bečva 544, 756 57 
 Hutisko – Solanec 605, 756 62 
 Valašská Bystřice 318, 756 27 
 Zubří 540, 756 54 

• Zřizovatel:  Zlínský kraj 
Tř. T. Bati 3792, 760 01 Zlín 

 
• Petr Hofman, ředitel školy 

Petr Pavelek, statutární zástupce ředitele 
 

• Kontakty školy: 
telefon:  571 751 455 
fax: 571 751 454 
e-mail: zus@zusroznov.cz 
web: www.roznov.info/www/zus 
 

• Založení školy   1. listopadu 1945 
Zařazení do sítě škol  27. května 1996 
Poslední aktualizace sítě 15. listopadu 2001 
 

• Celková kapacita školy  1 300 žáků 
 

  
Základní údaje za školní rok 2003/2004:  
  
Žáků celkem 1 091 
Z toho dospělých žáků 31 
Dospělých absolventů  0 
  
Výše vybíraného p říspěvku za m ěsíc (§11 vyhl. MŠMT č. 292/91 Sb.) ve školním roce 
2003/2004: 
  
  Školné v jednotlivých oborech (Kč) 
Hudební  210,- Kč 
Literárně dramatický  200,- Kč 
Taneční  200,- Kč 
Výtvarný  210,- Kč 
  
• Rada školy není zřízena. 

 
• Škola spolupracuje se Sdružením přátel ZUŠ Rožnov p. R. 

 
 



• Zhodnocení současného stavu školy: 
 

V průběhu školního roku 2003/2004 byla provedena úprava venkovních výtahových dveří, což 
se projevilo úsporou při vytápění budovy školy. Proběhlo také broušení a lakování parket v šesti 
učebnách. O hlavních prázdninách došlo k úpravě sociálních zařízení. V průběhu roku se podařilo 
zakoupit  nové pianino, sadu kvalitních dřevěných zobcových fléten, basovou zobcovou flétnu, 
kontrabas a hlubotiskový lis. Rovněž se podařilo vybavit jednu místnost novým nábytkem, čímž 
došlo ke zkulturnění těchto prostor. Během roku byly průběžně vybavovány učebny novými 
učebními pomůckami a elektronikou. Pro potřebu učitelů byl ve sborovně školy instalován počítač 
s přístupem na internet. Během roku se zúčastnilo 19 zaměstnanců školení v projektu P1 – 
informační gramotnost na úrovni Z a 12 pedagogických pracovníků pokračovalo ve studiu modulu P. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu škola dosáhla naplnění svých cílů a ve všech směrech 
pokryla zájem o studium na této škole. Nedošlo k překročení celkové kapacity školy 1 300 žáků. 
Celkové výsledky výchovně vzdělávacího procesu nejlépe dokládají úspěchy žáků v soutěžích ZUŠ 
a množství i úroveň akcí pořádaných pro veřejnost. Také v této oblasti se podařilo splnit plány a 
záměry vedení školy.  
V dalších letech je v plánu vedení školy: 

- odstranění vlhnutí zdiva ve sklepních prostorách 
- rozšíření výuky na pobočce v Zubří 
- postupné vybavování učeben novým nábytkem a novými pomůckami pro zajištění kvalitní 

výuky. 
- postupné vybavování učeben potřebnou elektronikou. 

 
• Spolupráce s jinými školami. 

 
Ve školním roce 2003/2004 škola spolupracovala s mateřskými, základními a středními školami 
v okruhu své působnosti. 
 
• Mezinárodní spolupráce. 

 
Ve školním roce 2003/2004 škola nespolupracovala s žádnou zahraniční školou. 
   
Vzdělávací  programy  školy  
  
Obory vyu čované ve škole ve školním roce 2003/2004 : 

 
 Další údaje :  
 

• Vyučované nástroje v hudebním oboru: 
 
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, varhany, housle, viola, violoncello, 
kontrabas, cimbál, kytara, elektrická kytara, baskytara, zobcová flétna, flétna, hoboj, 
klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, tenor, baryton, tuba, sólový zpěv, sborový zpěv, 
bicí 

 
• Soubory pracující na škole: 

 
Název souboru        pracuje od roku    počet členů  
Junior Beskydská muzika    1996   16   
Cimbálová muzika Ogaři a cérky   2001     9   
Linduška      1980   20   
Přípravný sbor     1984   11   
Cimbálová muzika Ráztoka    2000     7   
Woodband      1999   14   

Obor : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počet žáků 619 71 120 281 
Počet tříd 25,8 2,9 5 11,7 
Počet hodin 606 33 27 78 
Počet žáků s rozšíř.vyuč. 0 0 0 0 



   
  
 Údaje o pracovnících školy  
  
Pedagogi čtí pracovníci ve školním roce 2003/2004 :  
  

k datu 30.6.2004   

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 36 32,92 
Externí pracovníci 7 1,54 

  
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním  roce 2003/2004:  
 (u pedagogů důchodového věku vedle pořadového čísla D , u absolventů A) 
   

Ped. 
pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace  
(stupeň vzdělání, obor, aprobace, 

DPS) 

Roků 
ped. 
praxe 

1 Učitel HO 1 2, neaprobovaný 11 
2 Učitel HO 0,57 4, zpěv 27 
3 Učitel HO  0,70 4, flétna 17 
4 Učitel VO 1 6, ČJ, Výtvarná výchova 30 
5 Učitel HO 1 2, neaprobovaný 14 
6 Učitel VO 0,43 6, výtvarné umění – sochařství, 

volná tvorba 
2 

7 Učitel HO 1 3, neaprobovaný 9 
8 Učitel HO 1 4, klavír 30 
9 Učitel LDO 0,76 3, neaprobovaný 8 

10 Učitel HO 1 4, zpěv, klavír 14 
11 Učitel TO 1 4, tanec 17 
12 Učitel TO 1 3, neaprobovaný 8 
13 Učitel VO 1 6, ČJ, Výtvarná výchova 26 
14 Učitel HO 1 4, kontrabas 29 
15 Učitel HO 1 4, housle 20 
16 Učitel HO 0,70 4, varhany 4 
17 Učitel VO 0,86 3, UMPRUM, DPS 26 
18 Učitel VO 1 3, UMPRUM, DPS 28 
19 Učitel HO 1 4, pozoun 31 
20  Učitel HO 1 4, zpěv 2 
21 Učitel HO 1 2, neaprobovaný 15 

22 D Učitel LDO 0,57 6, učitelství 1. – 5. stupeň 36 
23 Učitel HO 1 4, klavír, HN 36 
24 Učitel HO 1 4, akordeon, kontrabas 31 
25 Učitel HO 1 4, kytara, klarinet 33 
26 Učitel HO 1 5, hoboj, sociologie 5 
27 Učitel HO 0,91 4, hoboj 25 
28 Učitel HO 1 4, kytara 5 
29 Učitel HO 1 6, chemie, hudební skladba 29 
30 Učitel HO 1 4, akordeon 4 
31 Učitel HO 1 4, klavír 15 
32 Učitel HO 1 2, neaprobovaný 10 

33 D Učitel HO 1 4, klavír 31 
34 Učitel HO 1 4, housle 18 
35 Učitel HO 1 1, neaprobovaný 13 
36 Učitel HO 0,43 6, matematika, fyzika 18 

37 oppp Učitel HO 0,43 3, neaprobovaná  
38 oppp Učitel HO 0,13 3, tuba  



39 oppp Učitel HO 0,15 4, zpěv  
40 oppp Učitel HO 0,26 6, bicí  
41 oppp Učitel HO 0,26 4, klavír  
42 oppp Učitel HO 0,22 4, klavír  
43 oppp Učitel HO 0,09 6, violoncello  

  
Komentá ř k tabulkám dopl ňující výše uvedené údaje :   
 
Použité zkratky dosažené vzdělání: 
1 – základní 
2 – SO 
3 – ÚS 
4 – vyšší odborné (absolutorium) 
5 – vysokoškolské bakalářské 
6 – vysokoškolské magisterské 
oppp – dohody o pracovní činnosti  
 
Celkové hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagog. pracovník ů:  
 
Odstranění nedostatků v kvalifikovanosti a aprobovanosti pedagogických pracovníků je 
dlouhodobým záměrem vedení školy. Kvalitu výuky u neaprobovaných pracovníků hodnotila ve své 
zprávě i ČŠI závěrem, že tato skutečnost neovlivnila negativně výuku. 
  
Aprobovanost a stupe ň vzdělání u čitelů ve školním roce 2003/2004: 
  
  v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  80 
Aprobovanost výuky  77 
  
Nepedagogi čtí pracovníci ve školním roce 2003/2004:  
  

k datu 30.6.2004   

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 6 5,80 

Externí pracovníci 0 0 

  
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školn ím roce 2003/2004:  
  
Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Ekonom 1 3  
2 Účetní 1 3 
3 Hospodářka 0,8 3 
4 Technik údržby 1 2 
5 Uklizečka 1 2 
6 Uklizečka 1 1 

 
Použité zkratky dosažené vzdělání: 
1 – základní 
2 – SO 
3 – ÚS 



 
 
 
 
 
Údaje o dalším vzd ělávání pedagogických pracovník ů ( DVPP ) a ostatních pracovník ů školy:  
  
Pořadové číslo datum konání název semináře, studia, kurzu, apod cena 
pracovníka 
  
2.  16.16.03        Seminář pro učit. HN 516 
  leden–duben 04        Hudební nauka trochu jinak 612 
 
3.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 4704 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
4.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
5.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
7.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
8.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
9.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
10.  22.10.03 Klasicismus ve hře na klavír  276 
  27.2.-18.6.04 Seminář- - Hra na klavír 1720 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
11.  září 03-červen 04 Management školy                                            10434 
 
14.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 5241 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
16.  22.10.03 Klasicismus ve hře na klavír  227 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
17.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
18.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
19.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 5623 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
 
23.  22.10.03 Klasicismus ve hře na klavír  276 
 
24.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
26.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 5135 
  16.16.03        Seminář pro učit. HN                                             516   
  leden–duben 04        Hudební nauka trochu jinak                                   612 
 



 
27.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 5470 
  16.16.03        Seminář pro učit. HN                                             516   
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
  leden–duben 04 Hudební nauka trochu jinak                                   535 
 
28.  16.16.03 Seminář pro učit. HN                                             519  
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
  leden–duben 04 Hudební nauka trochu jinak                                   612 
 
29.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
 
30.  16.16.03 Seminář pro učit. HN                                             516  
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  leden–duben 04 Hudební nauka trochu jinak                                   612 
 
31.  22.10.03 Klasicismus ve hře na klavír   287 
  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
  27.2.-18.6.04 Seminář- - Hra na klavír 1995 
   
32.  říjen 03- červen 04       Víkendová škola-zobc. flétna 4000 
 
34.  září-listopad 03 Informační gramotnost – Z  2100 
  listopad 03-leden 04 Informační gramotnost – p 2500 
                                                    
    
Náklady na DVPP a vzd ělávání ostatních pracovník ů.          Celkem:   120 854,- K č  
   
  
Údaje o za řazování d ětí a žáků 

  
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých obor ů ve školním roce 2003/2004 :  

  
  
  
Výsledky výchovy a vzd ělávání 

  
Absolventi školy ve školním roce 2003/2004 v jednot livých oborech :  

  
Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počty absolventů :  42 15 13 47 
  
Žáci p řijatí ke studiu do st ředních škol (přijímací řízení 2004) : 
  

Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola 
výtvarného směru 

VŠ uměleckého 
směru 

Jiné navazující na 
ZUŠx 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 
5 5 10 8   4 3 2 1 

  
* Střední pedagogická škola 
 

Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počty žáků přihlášených:  145 53 33 101 
Počty žáků přijatých :  104 37 20 101 



 
 
Hodnocení žák ů na konci školního roku 2003/2004 :  
  

Stupeň hodnocení 
s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl 

740 143 35 
  
  
 
 Výsledky sout ěží ve školním roce 2003/2004 :  
  

• Okresní kola soutěží (počty získaných ocenění) 
  
Jednotlivec / soubor Název soutěže Stupeň soutěže Ocenění 
Soubor ZUŠ – komorní hra 

dechové nástroje 
okresní kolo 1. místo s postup. – 6x         

 Soubor ZUŠ – dech. orchestry  okresní kolo 1. místo                 – 1x 
 Soubor ZUŠ – komorní hra 

smyčcové nástroje 
okresní kolo 1. místo                 – 1x 

Jednotlivec ZUŠ – LDO okresní kolo 1. místo s post.    – 17x 
Jednotlivec ZUŠ – LDO okresní kolo 2. místo                 – 1x         
Jednotlivec ZUŠ – LDO okresní kolo 3. místo                 – 1x 

 
 

• Krajská a vyšší kola soutěží pro žáky základních uměleckých škol 
 
Jednotlivec / soubor Název soutěže Stupeň soutěže Ocenění 
Soubor Wolkrův Prostějov krajské kolo 1. místo s postup. – 1 x         
Jednotlivec ZUŠ – LDO krajské kolo 1. místo s postup. – 3 x 
Jednotlivec ZUŠ – LDO krajské kolo 2. místo                – 1x 
Jednotlivec ZŠ, ZUŠ – přednes krajské kolo 1. místo s postup. – 1x 
Jednotlivec ZŠ, ZUŠ – přednes krajské kolo 2. místo                – 1 x 
Jednotlivec ZŠ, ZUŠ – přednes krajské kolo 3. místo                -  2 x 
Soubor ZUŠ – komorní hra 

dechové nástroje 
krajské kolo 1. místo s postup. – 2x 

Soubor ZUŠ – komorní hra 
dechové nástroje 

krajské kolo 2. místo                 - 2x  

 Soubor ZUŠ – dech. orchestry  krajské kolo 1. místo s postup. – 1x 
 Soubor ZUŠ – komorní hra 

smyčcové nástroje 
krajské kolo 2. místo                 – 1x 

Soubor Přehlídka scénického 
tance 

krajské kolo Ocenění  

Soubor ZUŠ – komorní hra 
dechové nástroje 

ústřední kolo 1. místo                 – 1x 

Soubor ZUŠ – komorní hra 
dechové nástroje 

ústřední kolo čestné uznání       – 1x 
1. stupně 

 Soubor ZUŠ – dech. orchestry  ústřední kolo 1. místo                  - 1x 
absolutní vítěz soutěže 

Jednotlivec ZUŠ – LDO ústřední kolo 3. místo                 – 1x 
Soubor Wolkrův Prostějov celostátní přehlídka ceny neudělovány 
Jednotlivec Prague Junior Note 

2004 
mezinárodní klavírní 
soutěž 

1. místo                 – 1x 

Jednotlivec Bienále Kutná Hora 
2004 

mezinárodní kytarová 
soutěž 

3. místo                 – 1x 
 



 
 
 
  
Vzdělávání handicapovaných žák ů :  
  
V hudebním oboru ve hře na elektronické klávesové nástroje studuje 1 žák s handicapem (protézy 
na obou dolních končetinách a chybějící  čtyři prsty na levé ruce). Žák na konci školního roku 
prospěl. 
 
 
 
 
 
Jiné významné výchovn ě vzdělávací aktivity školy, po čet účastník ů. 

Hudební ateliér 2003 
V. ročník letních interpretačních kurzů s mezinárodní účastí 

Lektoři:  
 Zlatica Livorová zpěv 

Bohuslav Matoušek housle 
 Petr Pomkla  flétna 
 
Kurzy se uskutečnily na konci hlavních prázdnin školního roku 2002/2003 a aktivně se jich 
zúčastnilo 21 studentů. 
 
 
 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
  
27 samostatných koncertů žáků 
14 výchovných koncertů žáků 
  5 absolventských koncertů 
12 představení literárně dramatického oboru 
  8 adventních koncertů žáků 
  6 veřejných vystoupení tanečního oboru 
28 třídních besídek  
  1 učitelský koncert 
  3 koncerty pozvaných hostů 
  1 výstava prací žáků výtvarného oboru 
  
Údaje o kontrolách  
  
Kontrola ČŠI 
 
Ve dnech 11. – 17. září 2003 proběhla na škole kontrola ČŠI. Kontrola byla zaměřena na oblast 
průběhu vzdělávání a výchovy. Druhá část kontroly byla zaměřena na oblast mimo vzdělání            
a výchovu, a to na využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu v roce 
2002. Výstupem je protokol čj.: o5-1270/03-12003 a vyjádření ke kontrolnímu zjištění č.j.:895/03 
 
 
 
 
Kontrola OSSZ 
 
Dne 17. března 2004  provedla kontrolu pojistného, nemocenského pojištění a plnění úkolů 
v důchodovém pojištění okresní správa sociálního zabezpečení a výstupem je protokol č. 47/04. 
 
 



Kontrola KÚ 
 
Ve dnech 3. – 14. května 2004 byla provedena namátková kontrola Krajského úřadu Zlínského 
kraje. Předmětem kontroly bylo hospodaření za účetní období roku 2003, přiměřenost a účinnost 
vnitřního kontrolního systému, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrana. Výstupem 
je protokol čj.:KUZL 9603/2004/ŠK a vyjádření ke kontrolnímu protokolu č.j. 599/04.  
 
 
 Závěr výro ční zprávy  
  
Škola má za sebou velmi úspěšný školní rok. V tomto roce se škola zúčastnila soutěží a dosáhla 
vynikajících výsledků. Největším úspěchem je absolutní vítězství v ústředním kole soutěže 
dechových orchestrů. Velkým úspěchem je i 1. místo na mezinárodní soutěži Prague Junior Note ve 
hře na klavír a 3. místo na mezinárodní kytarové soutěži Bienále Kutná Hora 2004. Dalším 
úspěchem bylo 1. místo klarinetového kvarteta v ústředním kole soutěže komorních her s převahou 
dechových nástrojů. Během školního roku připravili žáci a učitelé mnoho koncertů a vystoupení pro 
veřejnost a okolní školy. V tomto školním roce organizovala škola také čtyři okresní soutěže ZUŠ    
a to v komorní hře s převahou dechových nástrojů, v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, 
soutěž dechových orchestrů a tanečních a jazzových orchestrů. Úspěchem je i přijetí 17 studentů 
na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením. 
 
V průběhu roku bylo provedeno několik oprav, které vedly k úspoře energií a zkulturnění prostor 
školy. 
 
V dalším roce je plánována sanace a odvlhčení obvodové zdi školy. Tím se zabránění vlhnutí zdiva 
v suterénu budovy.  
 
Záměrem, na kterém se v tomto školním roce začalo pracovat, je rozšíření pobočky školy v Zubří    
a tím uspokojení zájemců o studium na naší škole. 

V září došlo k naplnění novelizace vyhlášky o ZUŠ. Z prostředků zřizovatele bylo pokryto 100% 
prostředků na platy. V návaznosti na zvýšení dotace bylo sníženo „školné“. Vzhledem k situaci, 
která „zakonzervovala“ provozní finanční prostředky, byla vyhláška o ZUŠ v průběhu roku ještě 
jednou novelizována. Nyní platná novelizace umožňuje stanovit školné podle nákladů 
předcházejícího kalendářního roku, a to až do výše 110% a pokrývá tedy zvýšené náklady na 
energie, DPH a inflaci.  

Na zájmu o studium se zatím neprojevil populační pokles dětí. Snížením „školného“ se studium 
stalo dostupnějším i pro děti ze sociálně slabší populace.  

 
 

  
 
Datum zpracování zprávy :  27. 8. 2004     
  
 
 
Tato výro ční zpráva byla projednána na porad ě pracovník ů školy dne 30. 8. 2004  
 
 
 
 
 
 
 
       Petr Hofman 
       ředitel školy 


