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Charakteristika školy  
  
• Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm  

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 21, 761 90 Zlín 

 
• ředitel školy    Petr Hofman  

statutární zástupce ředitele  Petr Pavelek  
 

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

• 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 2005/2006:  
  
Žáků celkem 1 041 
Z toho dospělých žáků 12 
Dospělých absolventů   
  
Výše vybíraného p říspěvku za m ěsíc (§ 8 vyhl. č. 71/2005 Sb.) ve školním roce 2005/2006: 
  
  Školné v jednotlivých oborech (Kč) 
Hudební  250,- Kč 
Literárně dramatický  200,- Kč 
Taneční  190,- 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 2005/2006 byla provedena oprava koncertního sálu školy. Škola 
zakoupila kontrabas, koncertní kytaru, tubu a kopírku. Jedna učebna byla vybavena novým 
nábytkem. Na chodbách byly pořízeny nové lavice se stolky. Během roku byly průběžně 
vybavovány učebny novými učebními pomůckami a elektronikou.  

Ve výchovně vzdělávacím procesu škola splnila své cíle a ve všech směrech pokryla zájem o 
studium. 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: 
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- nákup akordeonu, digitálního klavíru, kytary, baryton saxofonu, hoboje a keramické pece 
- postupné vybavování učeben novým nábytkem a novými pomůckami pro zajištění kvalitní 

výuky. 
- postupné vybavování učeben potřebnou elektronikou. 

 
• Spolupráce s jinými školami. 

 
Ve školním roce 2005/2006 škola spolupracovala s mateřskými, základními a středními školami 
v okruhu své působnosti. 
 
• Mezinárodní spolupráce. 

 
Ve školním roce 2005/2006 škola spolupracovala s partnerskými městy Rožnova pod Radhoštěm 
Šrem (Polsko), Körmend (Maďarsko). 
. 
   
Vzdělávací  programy  školy  
  
Obory vyu čované ve škole ve školním roce 2005/2006: 

 
 Další údaje :  
 

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

 
• Soubory pracující na škole: 

 
Název souboru        pracuje od roku    počet členů  
Junior Beskydská muzika    1996   13   
Cimbálová muzika Ogaři a cérky   2001     8   
Linduška      1980   15   
Přípravný sbor     1984   12   
Cimbálová muzika Ráztoka    2000     4 
Cimbálová muzika Hradisko    2005   14  
Woodband      1999   13 
Soubor Historia Viva     1996     9 
Akordeonový soubor     1997     6 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obor : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počet žáků 633 47 92 257 
Počet tříd 26,4 2 3,8 10,7 
Počet hodin 649 21 27 69 
Počet žáků s rozšíř.vyuč. 0 0 0 0 
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 Údaje o pracovnících školy  
  
Pedagogi čtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 :  
  

k datu 30.6.2006   

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 37 33,37 
Externí pracovníci 6 1,51 

  
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním  roce 2005/2006:  
 (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 0,91 3, tuba 1 
2 Učitel HO 1 2, akordeon, trubka 12 
3 Učitel HO 0,61 4, zpěv 28 
4 Učitel HO  0,70 4, flétna 18 
5 Učitel HO 0,83 2, trubka 15 
6 Učitel HO 1 3, kytara 10 
7 Učitel HO 1 4, zpěv, klavír 15 
8 Učitel TO 1 5, tanec 19 
9 Učitel TO 1 3, tanec 10 

10 Učitel HO 1 4, klavír 31 
11 Učitel VO 0,86 6, ČJ, Výtvarná výchova 27 
12 Učitel HO 0,78 4, kontrabas 31 
13 Učitel HO 1 4, housle 22 
14 Učitel HO 0,70 4, varhany 6 
15 Učitel VO 0,71 3, UMPRUM, DPS 27 
16 Učitel VO 1 3, UMPRUM, DPS 30 
17 Učitel HO 1 4, pozoun 33 
18 Učitel HO 0,65 4, klavír 17 
19  Učitel HO 1 4, zpěv 4 
20 Učitel VO 0,71 6, ČJ, Výtvarná výchova 19 
21 Učitel HO 1 2, elektronické klávesové nástroje 17 
22 Učitel HO 1 4, klavír, HN 38 
23 Učitel HO 1 4, akordeon, kontrabas 33 
24 Učitel HO 1 4, kytara, klarinet 35 
25 Učitel HO 1 5, hoboj, sociologie 7 
26 Učitel HO 0,91 4, hoboj 27 
27 Učitel HO 1 4, kytara 7 
28 Učitel HO 1 4, kytara 29 
29 Učitel HO 1 6, chemie, hudební skladba 31 
30 Učitel HO 1 4, akordeon 6 
31 Učitel LDO 1 6, literárně-dramatický obor 1 
32 Učitel HO 1 4, klavír 17 
33 Učitel HO 1 2, klarinet 12 

34 D Učitel HO 0,91 4, klavír 33 
35 Učitel HO 0,78 4, housle 20 
36 Učitel HO 1 1, akordeon 14 
37 Učitel HO 0,3 6, matematika, fyzika 20 

38 oppp Učitel HO 0,48 3, klavír  
39 oppp Učitel HO 0,26 4, zpěv  
40 oppp Učitel HO 0,17 4, housle  
41 oppp Učitel HO 0,26 6, bicí  
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42 oppp Učitel HO 0,17 6, violoncello  
43 oppp Učitel HO 0,17 4, klavír  

     
     
     
     
     

  
 
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:  
 
Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků je dlouhodobým záměrem vedení školy.  
 
Aprobovanost a stupe ň vzdělání u čitelů ve školním roce 2005/2006: 
  
  v % 
Požadovaný stupeň vzdělání  100 
Aprobovanost výuky  100 
  
Nepedagogi čtí pracovníci ve školním roce 2005/2006:  
  

k datu 30.6.2006   

počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 6 5,80 

Externí pracovníci 0 0 

  
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školn ím roce 2005/2006:  
  
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 3 

 
Použité zkratky dosažené vzdělání: 
1 – základní 
2 – SO 
3 – ÚS 
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Údaje o dalším vzd ělávání pedagogických pracovník ů ( DVPP ) a ostatních pracovník ů školy:   
 
Pořadové číslo : Název kurzu – semináře:  Cena Kč: 
 pracovníka 
 
 1.  víkendová škola - zobcová flétna 6 450,- 
  
 2. Hudební nauka trochu jinak 400,- 
  
 3. Hudební nauka trochu jinak 2x 800,- 
 
 4. seminář – flétny  400,- 
  víkendová škola - zobcová flétna 6 450,- 
 
 5. Hudební nauka trochu jinak 2x 800,- 
 
 6. kytarové soboty  2 600,- 
 
 7. klavírní soboty  1 640,- 
 
 10. klavírní soboty  1 640,- 
 
 12. víkendová škola - zobcová flétna 6 450,- 
 
 14. klavírní sobota  300,- 
  klavírní soboty  1 640,- 
 
 17. víkendová škola - zobcová flétna 6 450,- 
 
 18. klavírní soboty  1 640,- 
 
 22. klavírní soboty  1 640,- 
 
 24. kytarové soboty  2 600,- 
 
 27. Hudební nauka trochu jinak 2x 800,- 
  kytarové soboty  2 600,- 
 
 28. Hudební nauka trochu jinak 2x 800,- 
  kytarové soboty  2 600,- 
 
 30. Hudební nauka trochu jinak 400,- 
 
 
 31. loutkářský seminář  950,- 
 
 32. klavírní soboty  2 600,- 
 
 33. kurz – klarinet  1 200,- 
 
 34. Hudební nauka trochu jinak 2x 800,- 
 
 35. smyčcové soboty  2 900,- 
  seminář Janáček + Martinů  4 170,-   
  
 
Celkem   61 720,- 
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Údaje o za řazování d ětí a žáků 

  
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých obor ů ve školním roce 2005/2006 :  
  

 
  
Výsledky výchovy a vzd ělávání 

  
Absolventi školy ve školním roce 2005/2006 v jednot livých oborech :  

  
Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 
Počty absolventů : 53 10 12 30 
  
  
Žáci p řijatí ke studiu do st ředních škol (přijímací řízení 2006): 
  

Konzervatoř UMPRUM Jiná střední škola 
výtvarného směru 

VŠ uměleckého 
směru 

Jiné navazující na 
ZUŠx 

přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato 
2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 

  
* Střední pedagogická škola Přerov 
 

 

Hodnocení žák ů na konci školního roku 2005/2006 :  
  

Stupeň hodnocení 
s 

vyznamenáním 
Prospěl Neprospěl 

727 113 0 
  
 
 Výsledky sout ěží ve školním roce 2005/2006 :  
 
  

• Okresní kola soutěží (počty získaných ocenění) 
  
Jednotlivec / soubor Název soutěže Stupeň soutěže Ocenění 
jednotlivec ZUŠ  

– hra na dech. nástroje 
okresní kolo 1. místo s postup.   22 x         

jednotlivec ZUŠ  
– hra na dech. nástroje 

okresní kolo 2. místo                     4 x 

jednotlivec ZUŠ  
– hra na dech. nástroje 

okresní kolo 3. místo.                    2 x 

jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv okresní kolo 1. místo s postup.     6 x         
jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv okresní kolo 2. místo                     1 x         
jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv okresní kolo 3. místo.                    2 x         
kolektiv ZUŠ – taneční obor okresní přehlídka zvláštní ocenění       3 x 

 
 

Obory : Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný 

Počty žáků přijatých 
(včetně přípravného 
studia) : 

 143 16 15 113 
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• Krajská a vyšší kola soutěží pro žáky základních uměleckých škol 
 
jednotlivec / soubor Název soutěže Stupeň soutěže Ocenění 
jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 

nástroje 
krajské kolo 1. místo s postup.    2 x         

jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 
nástroje 

krajské kolo 1. místo                    3 x 

jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 
nástroje 

krajské kolo 2. místo.                 10 x 

jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 
nástroje 

krajské kolo 3. místo                   7 x   

jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv krajské kolo 1. místo s postup.    1 x         
jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv krajské kolo 2. místo                    2 x         
jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv krajské kolo čestné uznání          3 x         
kolektiv ZUŠ – souborová hra 

lidových nástrojů  
krajské kolo 1. místo s postup.    1 x         

jednotlivec ZUŠ a ZŠ – přednes Krajská přehlídka 2. místo                    1 x         
kolektiv ZUŠ 

 – divadelní soubory 
oblastní kolo zvláštní ocenění       1 x 

jjdnotlivec ZUŠ - keyboard Krajská soutěžní 
přehlídka 

3. místo                    2 x 

jednotlivec ZUŠ - keyboard Krajská soutěžní 
přehlídka 

čestné uznání          1 x         

kolektiv ZUŠ – komorní hra celostátní kolo 1. místo                    1 x 
jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 

nástroje 
ústřední kolo 2. místo.                   1 x 

jednotlivec ZUŠ – hra na dech. 
nástroje 

ústřední kolo 3. místo                   1 x   

kolektiv ZUŠ – souborová hra 
lidových nástrojů  

ústřední kolo 2. místo                   1 x         

jednotlivec ZUŠ –  sólový zpěv ústřední kolo 1. místo                   1 x         
kolektiv Mezinárodní soutěž K. 

Ditterse ve Vidnavě 
celostátní kolo 1. místo                   1 x 

jednotlivec Mezinárodní houslová 
soutěž J. Muziky 

ústřední kolo 2. místo                   1 x         

jednotlivec Prague Junior Note – 
klavír 

celostátní kolo 1. místo                  1 x 

jednotlivec Prague Junior Note – 
zobcová flétna 

celostátní kolo 1. místo                    1 x 

jednotlivec Prague Junior Note – 
zobcová flétna 

celostátní kolo čestné uznání  
1. stupně                  1 x 

jednotlivec Mezinárodní klavírní 
soutěž Amadeus 2006 

ústřední kolo 1. místo                    1 x 

jednotlivec Mezinárodní klavírní 
soutěž Amadeus 2006 

ústřední kolo cena  za nejlepšího 
českého účastníka   1 x 

jednotlivec Mezinárodní klavírní 
soutěž Amadeus 2006 

ústřední kolo cena  za nejlepší 
provedení skladby 
W.A.Mozarta            1 x 

 
 
  
Vzdělávání handicapovaných žák ů :  
  
V hudebním oboru ve hře na elektronické klávesové nástroje studuje 1 žák, který na konci školního 
roku prospěl. 
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Jiné významné výchovn ě vzdělávací aktivity školy, po čet účastník ů. 

Hudební ateliér 2005 
VII. ročník letních interpretačních kurzů s mezinárodní účastí 

Lektoři:  
 Petr Pomkla flétna 

Bohuslav Matoušek housle 
  
Kurzy se uskutečnily na konci hlavních prázdnin školního roku 2004/2005 a aktivně se jich 
zúčastnilo 13 studentů. 
 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
  
21 samostatných koncertů žáků  
15 výchovných koncertů žáků  
  3 absolventské koncerty  
  9 představení literárně dramatického oboru  
  8 adventních koncertů žáků  
  6 vystoupení tanečního oboru  
39 třídních besídek   
  1 učitelský koncert  
  3 koncerty pozvaných hostů  
  2 výstava prací žáků výtvarného oboru 
  2 slavnostní koncert s křestem CD   
  
Údaje o kontrolách  
  
Ve školním roce byly provedeny kontroly VZP, OSSZ a MěÚ Rožnov pod Radhoštěm. Ve všech 
případech bylo konstatováno, že kontrolované skutečnosti jsou vedeny řádně a podle platných 
právních norem a směrnic. 
 
 Závěr výro ční zprávy  
  
Škola má za sebou velmi úspěšný školní rok. V tomto roce se škola zúčastnila řady soutěží kde žáci 
svými výsledky potvrdily vysokou úroveň výuky. Největším úspěchem bylo získání tří ocenění na 
mezinárodní soutěži „Amadeus 2006“ v Brně. Velkým úspěchem je i umístění žáků školy na 
mezinárodní soutěži Prague Junior Note ve hře na klavír a zobcovou flétnu a umístění na 
mezinárodní soutěži J. Muziky a K. Ditterse. Během školního roku připravili žáci a učitelé mnoho 
koncertů a vystoupení pro veřejnost a okolní školy. V tomto školním roce organizovala škola také 
jednu okresní soutěž ZUŠ a to ve zpěvu. Úspěchem je i přijetí 8 studentů na školy vyššího typu 
s uměleckým zaměřením. 
 
V průběhu roku byla provedena oprava koncertního sálu školy. V dalším roce nejsou plánovány 
větší opravy.  
 
V tomto školním roce se podařilo rozšířit odloučené pracoviště ve Valašské Bystřici o výtvarný obor. 
Celkově pak došlo ke zvýšení zájmu a počtu žáků na odloučených pracovištích.  

V lednu vešla v platnost novela vyhlášky o normativech kde došlo ke zrušení přílohy s uvedením 
maximálního počtu žáků na jeden pracovní úvazek. Krajský úřad Zlín jako zřizovatel školy přistoupil 
k této změně s maximální citlivostí a i když nedodržel počty žáků ze zrušené přílohy udržel 
snížením počtu žáků v hudebním oboru a zvýšením v nehudebních oborech celkový limit počtu 
pracovníků. I přes zvyšování provozních nákladů na energie se podařilo udržet  výši úplaty za 
vzdělávání na stejné výši. Na zájmu o studium se mírně projevila klesající populační křivka.  

 
Datum zpracování zprávy :  20. 9. 2006     
 
 
       Petr Hofman 
       ředitel školy 


