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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: reditel@zusbnp.cz  

 identifikátor datové schránky: 6a4whme 

  

Webové stránky: www.zusbnp.cz 

 

Počet žáků: 405 celkem, 331 v hudebním oboru, 74 ve výtvarném 

oboru (stav k 31. 10.) 

 

Počet zaměstnanců celkem:  28 

 

Počet pedagogických pracovníků: Celkem:       24 učitelů 

Ve složení:  22 učitelů HO, 1 učitel VO, 1 korepetitor          

 

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 (v daném roce bez výuky), 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 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu, 

který prošel před zahájením tohoto šk. toku úpravami a doplněním. 

   

3.     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 – výuka byla pro nedostatek zájemců v této detašované třídě 

přerušena 

ZŠ Strážek – dechové nástroje, klavír 

ZŠ Rožná – dechové nástroje žesťové, klavír  

 

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.   

 

4.     Specifika školního roku 2019/2020 
 

Školní rok se vymknul veškerému dosavadnímu vyučování a zkušenostem především kvůli 

celosvětové pandemii COVID-19. Kvůli jejímu šíření byly od 11. 3. 2020 uzavřeny veškeré 

školy v ČR do odvolání. Naše škola hned v prvních dnech stanovila možnosti pro dálkové 

(distanční) vzdělávání a pedagogové nastavili multimediální dálkovou komunikaci 

s jednotlivými žáky. Využívány byly především komunikační platformy pro živé 

vyučování (Skype, WhatsAp, Messenger, Classroom atd.), kontrola nastudovaných úkolů 

pomocí zasílání nahrávek (Úschovna, e-mail). Všichni žáci měli možnost pokračovat ve 

vzdělávání a vzhledem k velkému množství volného času, nutné sociální izolaci i možnosti 

rodičů vidět dálkovou výuku, která probíhala před jejich zraky v domácnosti, udělala 

většina žáků velký pokrok. Výuka nemohla probíhat pouze v kolektivních předmětech typu 

orchestrů, sborů a komorních seskupení. Škola byla opět otevřena k 21. 5., obnoveny byly 

v souladu s hygienickými nařízeními individuální hodiny a výuka malých skupin, výtvarný 

obor dokončil školní rok dálkovou výukou, orchestry byly vyučovány ve skupinách do 15 

žáků.  



Celkově bylo II. pololetí pandemií velmi zasaženo, byly zrušeny všechny soutěže ZUŠ, 

přehlídky, školní akce a koncerty, včetně absolventského. Obnovenou výuku doprovázela 

bezpečnostní opatření, dezinfekce, zákaz vstupu rodičů a cizích osob do školy….  

  

5.     Materiální vybavení a zabezpečení chodu školy 
 
ZUŠ primárně při zabezpečení výuky postupuje podle dlouhodobé koncepce a ročních 

plánů práce pro školní rok 2019/2020. Průběžně je tento plán aktualizovaný                                

a doplňovaný, především na základě potřeb identifikovaných metodickými sekcemi 

(jednání 2x ročně) nebo neodkladnými potřebami školy na další výchovně-vzdělávací, 

technická a systémová opatření.  

 

        Nejvýznamnější řešené okruhy v roce 2019/20:  

 

1. REALIZACE PROJEKTU ŠABLONY II. PRO ZUŠ BYSTŘICE NAD PERN. 

Rozšíření možností personálních, vzdělávacích a koncepčních pro období 2019 – 2021 

v celkové výši 827.224,- Kč. Projekt podporující funkci 3 asistentů pedagoga, 

koordinátora činnosti ZUŠ, tandemovou spolupráci pedagogů, školní i mimoškolní 

projekty tříd, předávání zkušeností, pořízení a využití 12 notebooků ve VO                                               

a komunitně-osvětovou činnost školy. Projekt byl realizovaný napříč celým školním 

rokem. 

 

2. MODERNIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V ZUŠ V RÁMCI INOVACE ŠKOLNÍHO 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

V souladu s RVP pro umělecké školství jsme letos vyučovali podle Školního 

vzdělávacího programu již ve všech ročnících. V průběhu předchozího šk. roku jsme na 

předmětových a oborových uměleckých radách připomínkovali, inovovali a doplňovali 

náš školní program pro další období nového školního roku (nové zpracování PHV                   

a PVV do dvou samostatných ročníků, doplnění některých studijních zaměření atd.). 

 

3. NOVÉ  VYBAVENÍ SÁLU ZUŠ V PŘÍZEMÍ BUDOVY ZUŠ 

Nově adaptovaný prostor jeviště byl doplněný audiovizuální technikou – projektorem, 

plátnem a stereo přehrávači v celkové ceně 80.000,- Kč. 

 

4. PŘÍPRAVA, ZAVEDENÍ A KONCEPCE NOVÉHO OBORU ZUŠ – TANEČNÍHO 

Organizačně - technické zajištění – žádost, řízení s MŠMT, s Krajskou hygienickou 

stanicí, zajištění výukových prostorů, personální konkurzní řízení, nastavení 

vzdělávacího obsahu – nový školní vzdělávací program pro taneční obor. 

 

  

 

6.  Přehled oborů vzdělávání 
 

Studijní obory poskytovaného uměleckého vzdělání:  

 
a)  hudební obor     -   331 žáků 

b)  výtvarný obor    -   74 žáků 

  

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

 Studium pro dospělé ani studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin škola 

nerealizuje.      



Přehled složení žáků v jednotlivých ročnících přípravného a základního 

studia  v I. a II. stupni: 

 

 
 

 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 (povinné nebo povinně volitelné): 

- hlavní obor – zvolený hudební nástroj nebo zpěv 

- hudební nauka  (PHV – 5. ročník) 

- komorní hra  

- hra v orchestru, hra v souboru 

- klavírní doprovod 

- klavírní seminář 

Nepovinné předměty: 

- sborový zpěv 

- druhý hudební nástroj 

 

V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto 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.  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: 

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

- Prostorová tvorba: modelování, keramika 



- Teorie umění 

- Objektová a akční tvorba 

- Zaměření na keramiku, textil, grafiku apod. 

 

7. Školní vzdělávací program  
 

Ve škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Umění je 

nejkrásnější průvodce životem člověka.“.  

Výchovné a vzdělávací okruhy našeho ŠVP zahrnují následující strategie: 

Strategie pro kompetenci kulturní 

-vedeme žáky k úctě ke kulturním hodnotám a tradicím a k jejich předávání dalším generacím 

-vedeme žáky k aktivnímu zapojení do kulturního dění ve městě a okolí i do budoucna 

-učíme žáky vhodnému chování na kulturně společenských akcích, jdeme jim příkladem 

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

-pomáháme žákům v poznávání a prožitku z uměleckého díla, k jeho spoluvytváření 

-studované dílo názorně demonstrujeme  

-připravujeme žáky k veřejnému vystupování, prezentaci na výstavách a koncertech, které pro ně 

organizujeme a k aktivní účasti na kulturních akcích 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

-vytváříme přátelskou a tvůrčí atmosféru 

-učíme žáky sebehodnocení, diskutujeme, rozebíráme, společně hodnotíme výsledky jejich 

vlastní i výsledky ostatních dětí 

-zapojujeme žáky do uměleckých skupin a kolektivů, vedeme je k odpovědnosti za společné dílo 

 

8.  Údaje o personálním zabezpečení školy 2019/20 

V pedagogickém kolektivu dochází ke změnám. Za MD p. učitelky Pažické nastupuje studentka 

JAMU Juliana Gazdagová, která ovšem ještě ve zkušebním období odchází a od lisstopadu 2019 

třídu přebírá p. uč. Miroslava Kytnerová a tři žáky p. uč. E. Makovský. V detašované třídě 

v Rožné začíná vyučovat Hru na klavír p. uč. Žižka. 

Personální zabezpečení ve šk. roce 2019/20: 

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 

 učitelka 
FFMU Akademie staré hudby 

(nedokončeno) 

Dipl.um. učitel Konzervatoř Brno kytara 

Dipl. um. učitel Konzervatoř Brno trubka 

Mgr. ředitelka 
Konzervatoř Kroměříž 

FF MU Brno 

Fakulta Ekonomických studií MU Brno 

akordeon,  

hudební věda,  

management v kultuře 

 učitelka 
Konzervatoř Ostrava Příčná flétna 



Mgr. 
zástupkyně 

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

 učitelka Konzervatoř Brno akordeon 

 učitelka Konzervatoř Kroměříž Akordeon, klavír 

MgA. učitelka Konzervatoř Brno, JAMU Brno fagot 

 hospodářka SEŠ Brno  

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

 učitelka Konzervatoř Brno - stále klarinet 

Dipl. Um. učitel Konzervatoř Brno trubka 

Ph.D učitelka Ped.F. MU Brno sbory 

Dipl.um. učitelka Konzervatoř Brno, Olomouc klavír 

MgA. učitelka HF JAMU Brno sólový zpěv 

Mgr. učitelka 
Konzervatoř, Ped.F. MU Brno 

Uč. RJ, HV 

Mgr. učitelka 
SUPŠ Brno,  

FF MU Brno 

užitá malba, 

pedagogika  

Dipl.um. učitel 
Konzervatoř Ostrava akordeon 

 

Zabezpečení výuky v jednotlivých oborech a odděleních: 

Ing. Jaroslav Císař   dechové nástroje, hudební nauka 

Veronika Dušková  klarinet 

Bc. Dita Havlová  akordeon 

Ladislava Havelková  kytara 

MgA. Josef Havel  housle 

Martin Holý   akustická kytara, elektrická kytara 

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

Bc. Markéta Justová, dipl.um.  Klavírní korepetice 

Mgr. Milada  Krásenská    akordeon                            

Miroslava Kytnerová  Příčná flétna 

Mgr. Lenka   Macháčková    housle                       

Dana   Makovská    akordeon, klavír, hudební nauka                                  

Eduard   Makovský    dechové nástroje                              

Martina Němcová  Klavír, korepetice 

Martina Olivová, dipl. um.    dechové dřevěné nástroje                      

Mgr. Renata  Pečinková    klavír              

Antonín Pokorný  dechové žesťové nástroje, bicí 

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

Alžběta Smětak  klavír, klavírní korepetice, klavírní seminář 

MgA. Petra Špačková  sólový zpěv, hudební nauka 

Mgr. Michaela Uhlířová  klavír   

Mgr. Libuše Zítková    výtvarný obor                    

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



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 Podsedník Olivová 

Sekce bicích nástrojů HO  - Antonín Pokorný 

Akordeonová sekce HO  - Jaromír Žižka 

Sekce hudebních nauk   - Dita Havlová 

 

Vedoucí detašovaných pracovišť ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 

Dalečín    - Dana Makovská 

Dolní Rožínka    - Jaroslav Císař 

Rožná    - Antonín Pokorný 

Strážek    - Alžběta Smětak 

Štěpánov n. S.    - nevyučováno 

 

9.     Údaje o přijímacím řízení a absolventech školy 

 
Ve školním roce 2019/2020 proběhly bez omezení pouze akce plánované pro I. pololetí. Ve II. 

pololetí byly veškeré akce a koncerty zrušeny z důvodů hygienických nařízení souvisejících 

s pandemií COVID-19. Zrušeny byly také bez náhrady krajská a celostátní kola soutěží ZUŠ. 

Neproběhl ani tradiční výchovný koncert ZUŠ, den otevřených dveří, absolventské koncerty, ani 

festival OPEN ZUŠ.  
  

Zápis žáků do Základní umělecké školy / duben - květen 

Zápis do ZUŠ probíhal elektronicky – podáním přihlášky v iZUŠ. Uchazeči složili dodatečnou 

vstupní zkoušku v měsíci červnu a na základě výsledku byli zařazováni ke studiu. Poprvé 

proběhla vstupní zkouška do nově otvíraného Tanečního oboru pro šk. rok 2020/21. 

 

Absolventi 

Základní uměleckou školu ve školním roce 2019 /20 absolvovalo celkem  44 absolventů -  žáků 

hudebního a výtvarného oboru. Absolventi ukončili studium kvůli pandemii neveřejným 

vystoupením - závěrečným on-line koncertem (nahrávka na DVD disku). Výtvarný obor žáci 

absolvovali dokončením závěrečné práce. Slavnostní vyřazování a oceňování neproběhlo jako 

v minulých letech, ale bylo omezeno na předání darů a „šerpování“ třídními učiteli.  

 

 

Seznam absolventů v oborech Základní umělecké školy ve školním roce 2019/2020 

  Jméno absolventa Nástroj/obor Stupeň Vyučující 

1 Vít Peňáz akordeon I. Makovská 

2 Kateřina Janečková zobc. flétna I. Císař 

3 Anežka Prokopová příč. flétna I. Císař 

4 Natálie Vonešová zobc. flétna I. Císař 

5 Denisa Hlaváčková housle I. Havel 

6 Tomáš Janoušek housle I. Havel 

7 Kateřina Janečková housle I. Havel 



8 Anna Vášová housle I. Havel 

9 Justýna Nebolová housle I. Havel 

10 Karel Vařejka housle II. Havel 

11 Marek Dřínovský trubka I. Husák 

12 Lukáš Jarý trubka I. Husák 

13 Adéla Poláchová EKN I. Žižka 

14 Anna Hatláková klavír I. Smětak 

15 Lucie Christianová klavír II. Smětak 

16 Bára Lorencová kytara I. Holý 

17 Karolína Ťupová klavír I. Pečinková 

18 Jitka Kujalová klavír II. Pečinková 

19 Marek Dřínovský klavír I. Uhlířová 

20 Dominika Chalupníková klavír I. Uhlířová 

21 Anna Chudobová klavír I. Uhlířová 

22 Monika Kabrdová klavír I. Uhlířová 

23 Dominik Pučálka klavír I. Uhlířová 

24 Lada Vášová klavír I. Uhlířová 

25 Marie Kabrdová hoboj I. Olivová 

26 Jakub Mazourek klarinet I. Olivová 

27 Richard Nykoliv klarinet I. Olivová 

28 Natálie Palečková klarinet I. Olivová 

29 Karolina Makovská zpěv II. Špačková 

30 Ladislava Strašilová klarinet I. Dušková 

31 Marie Veselá klavír I. Němcová 

32 Daniela Špačková zpěv I.  Špačková 

33 Lukáš Kunovský zpěv II.  Špačková 

34 Michaela Sedlářová zpěv I. Špačková 

35 Adéla Benešová VO   Zítková 

36 Karolína Cacková VO   Zítková 

37 Michaela Chrástová VO   Zítková 

38 Michaela Kostková VO   Zítková 

39 Anežka Prokopová VO   Zítková 

40 Eliška Svobodová VO   Zítková 

41 Michal Šíp VO   Zítková 

42 Karolína Ťupová VO   Zítková 

43 Barbora Veselská VO   Zítková 

44 Alžběta Krásenská VO   Zítková 

 

10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedag. 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. V letošním roce bylo realizováno nejen z rozpočtu školy, ale také prostřednictvím 

projektových šablon 

Magisterské vzdělávání v řádném studiu na JAMU dokončila p. uč. Martina Podsedník Olivová 

a získala tím plnou vysokoškolskou aprobaci v oboru.  

 

a)  Přehled DVPP ve školním roce 2019 / 2020 

Pedagog: Datum a místo 
vzdělávání: 

Název akce:  Pořadatel:  

Bc. Dita Havlová, DIS. 21. 11. 2019 Žďár nad 
Sázavou 

Hudební nástroje se představují Prof. Eva Jenčková 

20. 2. 2020 Žďár nad 
Sázavou 

Letem světem v pohybových 
hrách s hudbou 

Prof. Eva Jenčková 

průběžně Konzultace s V. Vázlerovou na 
konzervatořích v Kroměříži (prof. 
Z. Švehlák) a v Pardubicích (prof. 
A. Dvořák) 

Konzervatoř Kroměříž, 
Pardubice 

MgA. Josef Havel, 
Dipl.um. 

23. 8. 2019 – Žďár 

nad Sázavou 

 

 

Veřejný seminář na téma 

„Somatika, improvizace, 

svoboda“ pod vedením houslistek 

Anny Romanovské a Jany 

Kubánkové 

Mezinárodní mistrovské 

kurzy B. Matouška a J. 

Junka 

26. 8. 2019 – Žďár 

nad Sázavou 

Masterclass houslisty a profesora 

Vysoké hudební školy 

v Drážďanech Ivana Ženatého 

Mezinárodní mistrovské 

kurzy B. Matouška a J. 

Junka 

15. 2. 2020 – ZUŠ 

Bystřice nad 

Pernštejnem 

Seminář účastníků houslové 

soutěže s profesorkou ostravské 

konzervatoře Irenou Vítkovou 

 

Miroslava Kytnerová 19. 10. 2019 a 11. 1. 
2020 

Olomoucká víkendová škola hry 
na zobcovou flétnu A 

Mgr. Jan Kvapil, 
Bacherova 15, Olomouc 

Mgr. Kateřina 
Pospíšilová, Ph.D. 

12. 10. 2019 Brno Současné pěvecké metody II. Konzervatoř Brno 

30. 10. 2019 Tišnov O strašidlech a čarování Tandem Hradec Králové 

25. 1. 2020 Brno Současné pěvecké metody II. Konzervatoř Brno 

Mgr. Lenka Macháčková Září – červen Praha SUZUKI Method Level II ESA Praha - samoplátce 

 Březen Brno  Rytmus v těle a životě, on line Muzikobraní Brno 

 Červen Brno Otevři svůj hlas Muzikobraní Brno 

Alžběta Smětak, DIS. 27. 11. 2019 a 16. 1. 
2020 

Klavírní konzultace  Prof. Markéta Šikulová, 
Konzervatoř Olomouc 

15. 5. 2019 Salon ZUŠ – on line  Festival Pražské jaro 

28. 1. 2020 Nové metody v klavírní výuce Hana Rejpalová, ZUŠ 
Nové Město 

Mgr. Michaela Uhlířová 26. 2. 2020 Koncert a beseda J. Jiraského ZUŠ Bystřice n. P. 

Husák Štěpán, Dipl.um. 23. 11. 2019, 
Konzervatoř Brno 

Žesťové soboty Brno Konzervatoř Brno 

8. 2. 2020, 
konzervatoř Brno 

Žesťové soboty Brno Konzervatoř Brno 

Makovská Dana 3. 7. 2019 ZUŠ 
Chotěboř 

Letní mistr. Kurzy J. v. Ruden ZUŠ Chotěboř 

průběžně Akordeonové soboty MŠMT, Konzervatoř 
Brno 



 

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, Woodwind ensemble, Akordeonový soubor, pěvecký sbor Komorní 

studánka 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).  

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

ART – spolek uměleckého vzdělávání 

Od roku 2014 jsme vyšli vstříc zájemcům o vzdělávání bez omezení věku a otevřeli při ZUŠ 

umělecké kurzy ART, vedené odbornými lektory – pedagogy ZUŠ.  

Zahájení letošního ročníku kurzů bylo k 1. říjnu 2019 (některé kurzy pracovaly už od září). Ve 

II. pololetí byla většina kurzů kvůli pandemii COVID-19 přerušená. Lektorsky zajišťovalo kurzy 

celkem 12 pedagogů - profesionálů v oboru hudebního a výtvarného vzdělávání, vesměs 

stávajících pedagogů ZUŠ.   

Vyučovány byly tyto obory:  

 muzikoterapie / L. Macháčková   

 hra na klavír / A. Smětak, D. Makovská, M. Justová 

Pečinková Miluše  Vnitřní kontrola v praxi školských 
PO 

 

  Nemocenské a důchodové 
pojištění aktuálně 

 

MgA. Martina Podsedník 
Olivová, Dipl.um. 

Celoroční kurz (s 
omezením) 

Metodika hry na dřevěné 
dechové nástroje pro ZUŠ a SUŠ 

Konzervatoř Brno 

Řádné studium  2. roč. MgA. studia Jamu Brno 

Podzim Brno Masterclass – barokní fagot Jamu Brno 

Listopad 2019 – 
Conservatorio di 
Musica G. P. da 
Palestrtina 
Cagliari/Italy 

Masterclass s italskými pedagogy 
a umělci a aktivní účast při 
koncertním turné 

JAMU Brno 

Antonín Pokorný, DIS. 23. listopad 2019 
Konzervatoř Brno 

Žesťové soboty 2019/2020 Konzervatoř Brno 

8. února 2020 
Konzervatoř Brno 

Žesťové soboty 2019/2020 Konzervatoř Brno 

Veronika Dušková 2019/2020 Studium konzervatoře Brno Konzervatoř Brno 

Říjen 2019 Mezinárodní soutěž Leoše 

Janáčka –pasivní účast 

Brno 

Mgr. Libuše Zítková 8. a 9. 2. 2020, Skalice 
u Č. Lípy 

Fusing - praktický TGK Skalice 

2019-2020, Žďár n. S. Anglický jazyk Lingua Effect 

Jaromír Žižka, Dipl.um. 14. 12 .2019  Akordeonové soboty Konzervatoř Brno 



 akordeon pro všechny / D. Makovská  

 hra na housle / L. Macháčková, J. Havel  

 hra na violoncello / L. Macháčková   

 hra na kytaru / L. Havelková, L. Macháčková  

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

 hra na trubku / Š. Husák, A. Pokorný  

 výtvarná příprava na SŠ a VŠ / L. Zítková  

 výtvarná tvorba pro nejmenší / L. Zítková  

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

Vzdělávalo se celkem 100 žáků – dětí od 3 let, ale i dospělých. Ohlasy a poptávka po kurzech je 

stoupající a kurzy zaplňují mezeru v kapacitě školy i v netradičních oborech.  



 



11. Výsledky školy 

 

Ve školním roce 2019/20 byly vypsány MŠMT v rámci soutěží ZUŠ v kategorii A) v oblasti 

smyčcových nástrojů, orchestrální hry dechových orchestrů, hry na klavír, hry na kytaru a 

výtvarného oboru. V průběhu měsíců leden – únor proběhla školní a okresní kola, další 

postupová kola a všechny umělecké soutěže pořádané po 11. 3. 2020 byly zrušeny MŠMT 

z důvodu šířící se pandemie COVID-19. 

V průběhu I. pololetí škola zaznamenala dva mimořádné úspěchy – žákyně Marie Koukalová se 

umístila ve zlatém pásmu na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze a Dechový orchestr 

ZUŠ se stal laureáten celostátní rozhlasové soutěže Concertino Bohemia a dostal nabídku 

k nahrání vlastního nosiče CD. Laureátský koncert na Žofíně byl zrušený.  

Skvěle si vedli také žáci VO, kteří v soutěži EON a zřizovatele školy Města BnP zvítězili 

v soutěži o výtvarný návrh pro realizaci malby na stavby EUN ve městě (Alžběta Špačková, 

Natálie Plocková). 
 

Nejúspěšnější žáci a kolektivy v soutěžích a přehlídkách 2019/20 
 
 

 

ZUŠ reprezentovali žáci na soutěžích MŠMT vypisovaných pro tento školní rok soutěžící 

v těchto oborech: 

 Hra na smyčcové nástroje ( 7 soutěžících žáků) 

 Hra na kytaru (2 soutěžící) 

 Hra na klavír (10 soutěžících) 

 Mezinárodní akordeonové dny Praha  (1 soutěžící) 

 Concerto Bohemia – soutěž Českého rozhlasu (DO Bystřice n. P.) 

OKRESNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY 
Janoušek Michal 1. místo  kytara Holý M. Soutěž MŠMT Velké Meziříčí 

Fárková Eliška 1. místo  kytara Havelková 

L. 

Soutěž MŠMT Velké Meziříčí 

Nykodýmová Nora 2. místo  klavír Uhlířová M. Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Vodák Milan 1. místo s postupem klavír Uhlířová M. Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Špačková Alžběta 1. místo s postupem klavír Uhlířová M. Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Machovcová Amálie 

Viktorie 

2. místo  klavír Smětak A. Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Štoudková Tamara 1. místo s postupem klavír Smětak A Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Kolářová Hana 1. místo klavír Smětak A Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

Christianová Lucie 1. místo s postupem klavír Smětak A Soutěž MŠMT Nové Město n. M. 

 
Okurka Kryštof 1. místo s postupem housle Havel J. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Lánský Jakub 1. místo s postupem housle Havel J. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Navrátilová Denisa 1. místo s postupem housle Havel J. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Štarhová Jana 1. místo s postupem housle Havel J. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Trávníčková Pavlína 1. místo s postupem housle Macháčková L.  Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Šulcová Eliška 1. místo s postupem housle Macháčková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Skokanová Kateřina 2. místo  housle Macháčková L. Soutěž MŠMT Žďár n. S. 

Amálie Dudová 1. 1 

1. místo 
Zkrášlujeme 

naše město 

Zítková L. EON a Město Bystřice n. P. 

Alžběta Špačková 1. místo  Zkrášlujeme 

naše město 

Zítková L. EON a Město Bystřice n. P. 

https://www.izus.cz/souteze/soutezici/?zus=48#soutez_10


 

 

KRAJSKÁ KOLA SOUTĚŽÍ – ve většině případů se nekonala z důvodu pandemie Covid-19 
Adéla Jamborová Cena odborné 

poroty 

Hostina a 

Cesta 

kolem 

světa 

Zítková L.  SUPŠ Helenín, Jihlava 

Natálie Plocková 2. místo Hostina a 

Cesta 

kolem 

světa 

Zítková L. SUPŠ Helenín, Jihlava 

 

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ 
Dechový orchestr ZUŠ 2. místo, Laureát 

soutěže 

Dechový 

orch. 

Š. Husák Concerto Bohemia – Český 

rozhlas 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ 
Marie Koukalová Zlaté pásmo akordeon D. Makovská Mezinárodní akordeonové dny 

Praha 
 

 

 

12.  Údaje o výsledcích vzdělávání 

Žáci přijatí ke studiu na profesní umělecké školy: 
 

Hudební obor – 4 žáci:  

Natálie Palečková (klarinet),  ped. vedení M. Podsedník Olivová  

Marie Kabrdová (hoboj), ped. vedení M. Podsedník Olivová 

Vendula Vázlerová  (akordeon), ped. vedení D. Havlová 

Aneta Joklová  (sólový zpěv) ped. vedení P. Lintymerová Špačková 

  

Výtvarný obor – 4 žáci: 

Amálie Dudová, ped. vedení L. Zítková 

Natálie Plocková, ped. vedení L. Zítková 

Anežka Prokopová, ped. vedení L. Zítková 

Adéla Jamborová, ped. vedení L. Zítková 

 

 

13.   Údaje o akcích a prezentaci školy na veřejnosti 

 
ZUŠ doplňuje hlavní vzdělávací proces řadou akcí, koncertů a vystoupení s žáky. Tuto kulturně-

vzdělávací činnost považujeme za nejvýznamnější ukázku práce školy.  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.  

http://www.zusbnp.cz/


Za velmi významné považujeme vedení žáků k mezigeneračnímu porozumění, k sociálnímu 

cítění a charitativní činnosti.  Proto i v letošním roce proběhlo několik takto zaměřených koncertů 

a akcí, na kterých se podíleli žáci a pedagogové ZUŠ Bystřice n. P. 

 

ne 13. 10.   Vystoupení Dechového orchestru na hodech v Bystřici n. P. 

čt 12. 12.   Charitativní vystoupení pro DPS Dolní Rořínka 

po 16. 12.   Charitativní vánoční čajovna  Štěpánov n. S. 

st 18. 12.  Vánoční vystoupení pro Domov seniorů Mitrov 

so 11. 1.   Tříkrálový charitativní koncert SONK, Žleby 

ne 12. 1.   Tříkrálový charitativní koncert SONK, Nové Město n. M. 

út 14. 1.   Vystoupení pro DS Bystřice n. P. 

 

 

 

a) Realizované akce ZUŠ 2019 / 2020 

 
Termí
n   Název akce Místo 
ne 28. 7.   Pouť Dalečín (Makovská D.) Zřícenina hradu Dalečín 

ne 28. 7.   Vernisáž Vír (Podsedník Olivová M.) Galerie Vír 

ne 4. 8.   Vernisáž obrazů F. Štursy (Uhlířová M.) Jimramov 

ne 25. 8.   Dopoledne s dechovkou (Husák Š.) 

Amfiteátr náměstí T. G. M., Bystřice 
nad Pernštejnem 

pá 11. 10.   Písničky pro dědy i babičky (Makovská D.) DS Jimramov 

ne 13. 10.   
Vystoupení dechového orchestru na hodech v Bystřici nad 
Pernštejnem (Husák Š.) 

Amfiteátr náměstí T. G. M., Bystřice 
nad Pernštejnem 

ne 20. 10.   XI. Setkání harmonikářů (Makovská D.) KD Bystřice n. P. - VS 

po 21. 10.   Říjnová besídka (Havel J.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

pá 1. 11.   Mezinárodní akordeonové dny Praha 2019 (Makovská D.) Konzervatoř Praha 

ne 10. 11.   
PODZIMNÍ NEZMAŘI se Smyčcovým orchestrem N. 
Kyjovského (Macháčková L.) 

KD Bystřice n. P. - VS 

po 11. 11.   Listopadová besídka (Husák Š.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

čt 21. 11.   
Exkurze do Divadla na Orlí- Generálka, třída p.uč. Špačkové 
(Špačková Lintymerová P.) 

Exkurze do prostor Divadla na Orlí- 
Hudební laboratoře HF JAMU- Opera 
G.Rossiniho- Zkouška lásky 

čt 21. 11.   Já umím hráti - my umíme taky (Makovská D.)  KD Bystřice n. P. - MS 

út 26. 11.   PODZIMNÍ (Smětak A.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

pá 29. 11.   Rozsvěcení vánočního stromu v Trhonicích (Uhlířová M.) Náves Trhonice 

pá 29. 11.   Rozsvěcení vánočního stromu v Dalečíně (Husák Š.) Obecní úřad Dalečín 

pá 29. 11.   Vánoční vystoupení (Makovská D.) Hasičská zbrojnice Trhonice 

so 30. 11.   
Čertovská pohádka - Bystřické koledování (Podsedník 
Olivová M.) 

Amfiteátr náměstí T. G. M., Bystřice 
nad Pernštejnem 

so 30. 11.   Mladý klavír Pražské konzervatoře (Smětak A.)  Konzervatoř Praha 

so 30. 11.   
Rozsvěcení vánočního stromu v Bystřici nad Pernštejnem 
(Husák Š.) 

Náměstí T. G. M. Bystřice nad 
Pernštejnem 

ne 1. 12.   Rozsvěcení vánočního stromu v Rožné (Pokorný A.) Obecní úřad Rožná 

út 3. 12.   
Třídní koncert dechového a klavírního oddělení DT Strážek 
(Smětak A.) 

ZŠ Strážek, klavírní třída 

st 4. 12.   
Prosincový koncert tříd Antonína Pokorného a Štěpána 
Husáka (Husák Š.) 

Malý sál KD, Bystřice nad Pernštejnem 
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ne 8. 12.   
Balady & romance Rock for Portimo benefiční koncert 
(Macháčková L.)  

KD Nové Město n. M. 

po 9. 12.   Prosincová besídka (Makovská D.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

čt 12. 12.   Vánoční koncert ZUŠ (Macháčková L.) KD Bystřice n. P. - VS 

pá 13. 12.   
Vánoční koledování třídy L. Macháčkové a M. Kytnerové 
(Macháčková L.)  

Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

ne 15. 12.   
Adventní koncert v Evangelickém kostele Rovečné 
(Macháčková L.) 

Evangelický kostel Rovečné 

po 16. 12.   Vánoční koncert žáků ze tříd J. Havla a D. Havlové (Havel J.) Aula gymnázia BnP 

po 16. 12.   Vánoční koncert v kostele sv. Martina Věžná (Císař J.) Kostel sv. Martina Věžná 

út 17. 12.   Živý Betlém u ZŠ Dolní Rožínka (Císař J.) ZŠ Dolní Rožínka 

út 17. 12.   Vánoční vystoupení (Makovská D.) KD Moravec 

st 18. 12.   
Veselé Vánoční hody - koncert třídy M. Olivové (Podsedník 
Olivová M.) 

Sportovní hala Bystřice n. P. 

st 18. 12.   Vánoční koncert kytarového oddělení (Holý M.) Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

so 21. 12.   Vánoční koncert Koroužanky a PS Studánka (Pospíšilová K.) KD Bystřice n. P. - VS 

ne 22. 12.   Dětská vánoční slavnost (Makovská D.) Evangelický kostel Jimramov 

po 23. 12.   Program koled při Betlémském světle (Husák Š.) 

Náměstí T. G. M. Bystřice nad 
Pernštejnem, u Muzea 

čt 26. 12.   
Vánoční koncert ZUŠ v kostele sv. Vavřince (Macháčková 
L.) 

Kostel sv. Vavřince Bystřice n. P. 

ne 29. 12.   
Vánoční koncert Studánky a komorní Studánky (Pospíšilová 
K.) 

kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku 

út 7. 1.   
Vánoční koncert komorní Studánky a PS Gymnázia Tišnov 
(Pospíšilová K.) 

kostel sv. Václava v Tišnově 

so 11. 1.   
Tříkrálový koncert Smyčcového orchestru N. Kyjovského 
(Macháčková L.)  

Kostel Narození Panny Marie Žleby 

ne 12. 1.   
Tříkrálový koncert kostel Smyčcového orchestru N. 
Kyjovského (Macháčková L.) 

Kostel sv. Kunhuty Nové Město n. M. 

po 13. 1.   
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKA DECHOVÉ TŘÍDY A DBJ (Podsedník 
Olivová M.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

po 20. 1.   Lednová besídka (Pečinková R.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

čt 23. 1.   
Třídní koncert pěveckého oddělení (Špačková Lintymerová 
P.) 

Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

pá 24. 1.   Pololetní besídkatřídy R.Pečinkové (Pečinková R.) Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

pá 24. 1.   Klavírní koncert žáků M. Uhlířové (Uhlířová M.) Malý sál KD, Bystřice nad Pernštejnem 

pá 24. 1.   NAHRÁVKA PRO SOUTĚŽ CONCERTO BOHEMIA (Husák Š.) Kulturní dům BnP 

ne 26. 1.   
Premiéra nového představeni O ŠTĚSTÍ A KRÁSE 
(Podsedník Olivová M.) 

KD Bystřice n. P. - VS 

po 27. 1.   
Koncert žáků klavírní třídy Martiny Němcové (Němcová 
M.) 

Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

po 27. 1.   Třídní koncert žáků L. Havelkové (Havelková L.) Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

st 29. 1.   
Besídka žáků ze třídy Jaromíra Žižky - pobočka Rožná (Žižka 
J.) 

ZUŠ Bystřice n.P. při ZŠ a MŠ Rožná - 
1. KLAVÍR, ZPĚV 

st 29. 1.   Koncert akordeonového oddělení (Žižka J.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

pá 7. 2.   
Školní kolo soutěže MŠMT ve hře na housle a kytaru (Havel 
J.) 

Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

po 10. 2.   Školní kolo klavírní soutěže (Pečinková R.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

pá 14. 2.   Prezentace akordeonu (Makovská D.) 

Gymnázium V. Makovského Nové 
Město na Mor. 

pá 21. 2.   Zkouška dechového orchestru (Husák Š.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

po 24. 2.   ÚNOROVÁ BESÍDKA (Husák Š.)  Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

út 25. 2.   Masopust na DPS Bystřice n. P. (Makovská D.)  Hotelový dům 
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čt 27. 2.   Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje (Havel J.)  ZUŠ Nové Město n. M. 

čt 27. 2.   Třídní koncert žáků V.Duškové (Dušková V.) Hlavní budova - 20. VELKÝ SÁL 

pá 28. 2.   Školní kolo soutěže dechových orchestrů (Husák Š.) ZŠ Nádražní BnP 

út 3. 3.   Okresní kolo ve hře na klavír (Macháčková L.)  ZUŠ Žďár nad Sázavou 

ne 14. 6.   
Letní Hudební Akademie Kroměříž, účast klavírní třídy 
Alžběta Smětak (Smětak A.) 

Kroměříž 

út 23. 6.   
Malý smyčcový online koncert třídy L. Macháčkové 
(Macháčková L.)  

Hlavní budova - 14. MALÝ SÁL 

pá 26. 6.   Závěrečný online klavírní koncert (Smětak A.)  "online" 

st 1. 7.   Hraj, co chceš (Makovská D.) 

ZUŠ Bystřice n.P. při ZŠ a MŠ Dalečín - 
1. AKORDEON, KLAVÍR 

ne 26. 7.   Pouť Dalečín (Makovská D.) Zřícenina hradu Dalečín 

 

 

 

14. Hospodaření školy   
 

Celkový výsledek hospodaření školy 
Hospodářský výsledek školy ukončeného období roku 2019 vykazuje vyrovnanost plánovaného 

rozpočtu. Stav čerpání rozpočtu provozních prostředků v období roku 2019 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. 2019 organizace 

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

Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví.  

Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2019 byly zaslány ve stanoveném 

termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly dodrženy                                   

a nevykazovaly rozdíly. 

 

 

 

Další mimorozpočtové příjmy 
 

Dotace: 

 

Další dotaci ve výši 80.000,- Kč získala škola od zřizovatele na vybavení koncertního sálu ZUŠ 

audiovizuální technikou. Byl nainstalován kvalitní dataprojektor, elektrické plátno a stereo 

ozvučení. 

 

Dárci, sponzoři, partneři:  

 

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

Hana Císařová Mediální partner v oblasti fotodokumentace kulturních akcí ZUŠ 
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15.  Údaje o konání inspekční činnosti ČŠI, kontrol BOZP, PO a dalších 

 

V období šk. roku 2019/20 byly v ZUŠ provedeny tyto kontroly orgány veřejné správy: 

 

 Kontrola BOZP a PO /p. Vařeka/ bez zjištění jakýchkoli závad.  

 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ÚP Žďár nad Sázavou (VZP) neproběhla 

 

 Kontrola veřejnoprávní – kontrola zřizovatele Města Bystřice n. P. proběhla 9. 12. 2019. 

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.  

 

 Kontrola ČŠI v roce 2019/20 v ZUŠ neproběhla. 

16.  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 2019/20 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. Nabídka školy a aktivity jednotlivých oborů pro 

žáky všech věkových skupin 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. 

 

 



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 

 

 

17.  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. Probíhá 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 

- DBJ      – Divadlo Beze Jména  

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

uměleckých škol (AZUŠ). 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.  

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) 

 



Členové výboru SRPŠ ve školním roce 2019 / 2020: 

 

18.  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 má zpracovanou 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., 24. 8. 2020 

 

 

 

Přílohy: 

1. Úplata za vzdělávání platná pro školní rok 2019/20 

2. Hospodářský výsledek školy ukončeného období roku 2019 

3. Obrazová a fotografická příloha (samostatný dokument) 

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 

STRENGHTS – SILNÉ STRÁNKY OPPORTUNITIES - PŘÍLEŽITOSTI 

- škola otevřená všem, i žákům se SVP 

- aprobovaný pedagog. kolektiv 

- výtvarný obor zaměřený na textil. tvorbu 

- dobrá komunikace se zřizovatelem 

- dobrá komunikace s rodiči a žáky 

- DVPP – podpora dalšího vzdělávání 

pedagogů v max. míře 

- vybavení školy nástroji a pomůckami 

- úspěšné grantové projekty 

- velká tělesa reprezentující školu i město 

- zřízení tanečního oboru 

- spolupráce se zahraničími partnery 

- spolupráce s jinými ZUŠ v ČR 

- získávání dotací na materiální vybavení 

- řešení nedostatku prostoru pro další rozvoj 

školy - přístavba podkroví na budově ZUŠ 

 

WEAKNESSES – SLABÉ STRÁNKY THREATS - HROZBY 

- špatná dopravní obslužnost pro dojíždění 

pedagogů z Brna 

- nezájem některých kolegů o vzájemnou 

spolupráci a týmové projekty 

- umělecká řevnivost  

- nedostatek žáků vzhledem k vysoké 

nezaměstnanosti rodičů v tomto regionu a 

jejich malým příjmům 

- případné zvyšování školného  

- tlak zřizovatele na spoluúčast obcí regionu 

na finanční podpoře – příspěvku na 

vzdělávání žáků  



PŘÍLOHA č. 1) 

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace  

 

Směrnice č. 5 

            Úplata za vzdělávání a školské služby v ZUŠ    
Vypracoval:   Mgr.Milada Krásenská, ředitelka školy 

Schválil:   Mgr.Milada Krásenská, ředitelka školy 

Platnost ode dne:  13. 6. 2019 

Účinnost ode dne:              13. 6. 2019 

Změny ve směrnici, zejména úpravy školného – příspěvku  na vzdělávání,  jsou prováděny 

formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.  

 

Úplata za vzdělávání a školské služby na ZUŠ Bystřice n. P. (tzv. školné)  
platná pro školní rok 2019/2020 

 

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 2019 /2020 
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. 
 

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 PHN 400,- 300,- 700,- 

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

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

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



**Plnou částku za školné platí pouze žáci s trvalým bydlištěm v obcích a jejich místních částech, které 
nepřispívají na umělecké vzdělávání (stav k 13. 6. 2019). Některé z těchto obcí (níže označeno „proplatí“) uhradí 
příspěvek 300,-Kč na základě platebního dokladu zpětně na pokladně obce: 
Jimramov   Radkov    Rovečné 
Sedliště    Rodkov (proplatí)   Olešnice 
Prosetín (proplatí)  Věstín (proplatí)  Zubří 
Brťoví    Moravec   Strážek 
Velká Losenice   Černovice   Nedvědice 
 
Úplata za vzdělávání a školské služby se platí pololetně (za září – leden a za únor – červen). 
Za 1. pol. od 13. 6. 2019 do 31. 7. 2019  (na základě osobní žádosti rodičů lze stanovit splátkový kalendář). 
Za 2. pol. od 1. 1. 2020 do 15. 2. 2020. 
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 se vrací v případě, že se ve škole nevyučovalo po 
dobu celého kalendářního měsíce. 

 
Kontrola údajů platby ze strany plátce při platbě bankovním převodem: 
 
Každý plátce si pečlivě zkontroluje všechny údaje uvedené na předpisu: 

 jméno žáka (dítěte) 

 variabilní symbol 

 číslo účtu příjemce 

 vyučovaný předmět 

 částku platby 

 termín splatnosti 
 
Kontrola platby ze strany příjemce 
 
Škola provádí kontrolu platby těmito způsoby: 
 
1. kontrolu provádí učitel předmětu, za nějž je platba hrazena, a to na základě výpisu elektronického školního 

systému dokumentace iZUŠ a potvrzení o platbě  
2. kontrolu provádí hospodářka školy na základě bankovního výpisu - 

- pro tuto kontrolu je nutné uvedení správného variabilního symbolu!!! 
3. ve sporných případech pro identifikaci platby z bankovního výpisu, provede kontrolu hospodářka školy na 

základě předložených potvrzení o platbě, která obsahují požadované identifikační údaje 
4. výpis o uhrazených platbách je předkládán ředitelce školy, která je na základě neuhrazení platby oprávněna 

ukončit studium žáka na ZUŠ. 
 
 Závěrečná ustanovení: 
 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: 
Miluše Pečinková 

2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  
3. Směrnice nabývá platnosti  dnem:__13. 6. 2019 
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem:__13. 6. 2019 

 
 
 
V Bystřici n. P. dne 13. 6. 2019              Mgr. Milada Krásenská, ředitelka školy 

 
PŘÍLOHA Č. 2) 



 
 

 

 

 

 


