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Základní údaje za školní rok 2012/2013
Žáků celkem
Z toho dospělých
Dospělých absolventů
Odborné výukové kurzy

800
X
X
102

Výše vybíraného příspěvku za vzdělávání (školné) za měsíc
ve školním roce 2012/2013:
I. pololetí
Hudební
Literárně dramatický
Taneční
Výtvarný
Rada školy:
Občanská sdružení při škole:

II. pololetí

kmenová
škola

pobočky

kmenová
škola

pobočky

1 650,850,1 100,1 100,-

1 300,900,-

1 650,850,1 100,1 100,-

1 300,900,-

není zřízena
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Vsetín
Klub rodičů tanečního oboru ZUŠ Vsetín
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Zhodnocení současného stavu školy:
Škola má čtyři obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.
Učitelé jsou dle odbornosti rozděleni do oddělení, jejichž vedoucí odpovídají řediteli
za odbornou stránku výuky. Na škole působí umělecká rada, která je jmenovaná
ředitelem školy z vedoucích jednotlivých oddělení.
Školu navštěvovalo celkem 902 žáků, z toho 800 žáků v hlavní činnosti a 102 žáků
v doplňkové činnosti. Do doplňkové činnosti školy jsou zařazováni žáci přípravných
ročníků ve všech oborech a výuka těchto odborných výukových kurzů je
organizována dle UP pro hlavní činnost školy. Výuku na škole zajišťuje 35 interních
učitelů a 4 externí učitelé. Odborné výukové kurzy vyučuje cekem 8 pedagogů.
Kmenová škola má výborné podmínky a zázemí pro výuku. Výuka je zde
realizována ve 24 učebnách. Další místa poskytovaného vzdělávání - pracoviště
Lidečko působí ve 3 samostatných učebnách základní školy, kde výuku zajišťuje 8
učitelů. Na pracovišti Valašská Polanka zajišťují výuku 3 učitelé ve 2 samostatných
učebnách základní školy. Pracoviště Horní Lideč je umístěno také v základní škole,
ve 3 samostatných učebnách, kde výuku zabezpečuje 9 učitelů a rovněž pracoviště
Jablůnka působí ve 2 samostatných učebnách, kde výuku zabezpečují 4 učitelé.
Ve školním roce 2012/2013 zahájila škola u 1. ročníků I. a II. stupně výuku dle
svého Školního vzdělávacího programu.

Hudební obor:
- je rozdělen na oddělení klavírní, smyčcové, EKN a akordeonů, pěvecké,
lidových nástrojů a dechových a bicích nástrojů. Výuka je zaměřena jak na
zájmovou uměleckou činnost, tak i na profesionální studium na konzervatoři.
Na konci každého ročníku je žák povinen vykonat postupovou zkoušku.
Během školního roku každý učitel připravuje pro rodiče třídní přehrávky, na
kterých seznamuje rodiče s výsledky práce celé třídy. Všichni žáci mají během
školního roku příležitost vystoupit na žákovských koncertech, které se konají
dle celoročního plánu. Výborní žáci pak reprezentují školu na veřejných
koncertech a akcích nejen pořádaných školou. Škola pořádá v průběhu
školního roku také koncerty s tematickým zaměřením – vánoční, jarní,
komorní hry, žákovský, benefiční, pro maminky, pro důchodce, učitelský
koncert a další. Žáci, kteří dokončují I. nebo II. stupeň výuky mají příležitost
absolvování na veřejném absolventském koncertě. Při této příležitosti jim
vedení školy poděkuje za reprezentaci školy a žáci obdrží věcné upomínkové
dárky.
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Výtvarný obor:
- pracuje v celé šíři výtvarného umění. Škola vlastní dvě keramické pece,
hrnčířský kruh a tiskařský lis. Již šestým rokem zde probíhá výuka se
zaměřením na počítačovou grafiku, o kterou je ze strany žáků velký zájem.
Odborná učebna počítačové grafiky má 6 standardně vybavených počítačů,
barevnou laserovou tiskárnu a scanner. Žáci pracují s programy Illustrator a
Photoshop. Podobně jako v hudebním oboru jsou žáci vedeni
k profesionálnímu studiu na uměleckých školách. Práce jsou vystavovány
v prostorách školy, ve vybraných prodejnách, na zámku Vsetín, v Domě
kultury, Informačním centru Vsetín a v Městské knihovně. Některé práce jsou
posílány na výstavy v celé České republice a také do zahraničí. O studium
tohoto oboru je u žáků velký zájem jak na kmenové škole, tak i na
odloučených pracovištích, přestože jsou výtvarné kroužky na ZŠ a v Domě
dětí a mládeže. Je to dáno také tím, že jsou žáci na naší škole i ve výtvarném
oboru vedeni vysoce profesionálně. Mnozí z nich pak také pokračují ve studiu
na středních i vysokých školách s uměleckým zaměřením.

Taneční obor:
- je zaměřen na základy klasického i lidového tance a další taneční techniky.
Tento obor je atraktivní zejména pro dívky. Chlapci jej navštěvují jen
výjimečně. Děti se zde učí správnému držení a ovládání těla. Škola nabízí
souborovou výuku špic, o kterou je velký zájem ze strany mladších i starších
žákyň. Tato výuka je atraktivním přínosem pro celkový umělecký profil práce
tanečního oboru. Každoročně obor připravuje ke konci školního roku
celovečerní taneční představení, ve kterém se představí všichni žáci oboru.
Součástí tohoto vystoupení je náborové představení pro školy. Pro akce
v průběhu roku učitelé připravují drobné etudy a skladbičky. Pravidelně se
žáci zúčastňují Valašského záření ve Vsetíně, Královského stříbření v Kutné
Hoře a dalších různých přehlídek a vystoupení. Korepetice je zajištěna dvěma
interními učiteli dle možností školy.
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Literárně dramatický obor:
- zájem ze strany žáků o tento obor má vzrůstající tendenci, stejně jako
zapojování tohoto oboru do aktivit školy při koncertech a veřejných
vystoupeních organizovaných školou i při samotných akcích. Žáci se
veřejnosti pravidelně představují svými vystoupeními a výuku zajišťuje jedna
učitelka. Ve školním roce 2012/2013 dva žáci uspěli u talentových zkoušek a
byli přijati na konzervatoř – hudebně dramatický obor a na DAMU Praha.

Škola kapacitně i nabídkou výuky vyhovuje současnému zájmu veřejnosti. Region,
ve kterém škola působí, je znám svým folklórním zaměřením, a tak hudební obor
připravuje i pro tyto soubory mladé hráče na cimbál, housle, flétnu, klarinet,
violoncello.
Škola vyhovuje regionu i svou programovou nabídkou. Ve městě, kde nepůsobí
žádné stálé profesionální umělecké těleso, obohacuje škola svou činností kulturní
život města – koncerty, výstavy, taneční a divadelní vystoupení.

Spolupráce s jinými školami:
MŠ, ZŠ města Vsetína a okolních obcí, SŠ, Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí, ZŠ a MŠ Lidečko, Valašská Polanka, Horní Lideč a
Jablůnka.
Pro základní školy jsme uskutečnili v měsíci únoru náborové koncerty, kde
vystoupili nejlepší žáci hudebního a dramatického oboru.

Taneční obor pořádá náborové vystoupení v Domě kultury a byli na ně opět pozváni
žáci ZŠ, SŠ ze Vsetína a také žáci okolních obcí.

5

Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve školním roce 2012/2013:
Hudební

Obor
Počet žáků
Počet tříd
Počet hodin
Počet žáků s rozšíř. vyuč.

Literárně
dramatický
41
1
17
0

502
32
529
0

Taneční

Výtvarný

100
2
42
0

157
4
57
0

Doplňková činnost – odborné výukové kurzy ve školním roce 2012/2013:
Obor
Počet žáků
Počet tříd
Počet hodin

Hudební

Výtvarný

28
2
11

32
2
8

Estetická
výuka
13
1
2

Taneční

Dramatický

15
1
2

0
0
0

Další údaje:
Vyučované nástroje v hudebním oboru:
klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, violoncello, cimbál,
kytara, elektrická kytara, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, bicí
nástroje, pěvecká hlasová výchova a základy hudební skladby.

Soubory:
2 soubory zobcových fléten, 2 soubory příčných fléten, 2 houslové soubory, 2
kytarové soubory, žesťový soubor, klarinetový soubor a soubor taneční - špice.
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Údaje o pracovnících školy:
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30. 06. 2013
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
35
29,12
4
1,04

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:

Poř.č.
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. A
7. A
8.
9. A
10. A
11. A
12. A
13.
14. A
15. A
16. A
17. A
18. A
19. A
20. A
21. A
22. A
23. A
24. A
25. A
26. A
27. A
28.
29.

Osobní číslo
zaměstnance
36750
3709
1100
3710
3715
3716
13350
30116
35200
36744
36780
47712
48900
49009
49020
60650
60703
60710
77070
96170
82345
83712
19715
87503
29100
89196
90918
91019
48905

Pracovní
zařazení,
funkce
ředitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitel
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitel
učitel
učitelka
učitelka

Úvazek
1
0,66
MD
1
1
0,66
0,85
1
1
1
1
1
1
1
0,78
0,78
1
0,91
MD
MD
0,17
1
0,80
0,57
1
1
1
MD
0,65
7

Kvalifikace(stupeň
obor, aprobace,
vzdělání, DPS)
SŠ, HO, skladba
VŠ, HO, housle
SŠ, HO, zpěv
SŠ, HO, klavír
SŠ, HO, housle
SŠ, HO, cimbál
VŠ, VO
SŠ, HO, kytara
SŠ, HO, klavír
VŠ, HO, klarinet
SŠ, HO, lesní roh
SŠ, HO, akordeon
SŠ, HO, klarinet
VŠ, VO
SŠ, HO, příčná flétna
SŠ, HO, akordeon
SŠ, TO
SŠ, HO, akordeon
SŠ, HO, zpěv
VŠ, HO, varhany
SŠ, HO, violoncello
SŠ, TO
SŠ, LDO
SŠ, VO
VŠ, HO, klavír
VŠ, HO, klavír
SŠ, HO, kytara
SŠ, klavír
SŠ, HO, kytara

Roků
praxe
20
7
9
13
24
14
17
25
5
11
35
22
9
6
14
24
20
19
6
13
15
32
5
7
3
22
22
7
4

30. A
31.
32. A
33. A
34.
35. A
36. A
37. A
38. A
39. A
40. A
41. A

29600
60681
76290
83711
36760
36700
81142
36757
7020
49010
87400
96825

učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

0,95
0,39
0,91
0,43
1
0,78
0,21
0,30
1
1
1
1

zást. ředitele

učitelka

SŠ, HO, bicí nástroje
SŠ, klavír
SŠ, HO, hoboj
VŠ, HO, klavír
SŠ, klavír
VŠ, zpěv
VŠ, keyboard
SŠ, HO, klarinet
SŠ, HO, klavír
VŠ, HO, housle
VŠ, VO
VŠ, HO, klavír

3
29
10
20
4
4
4
2
10
1
1
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Ve školním roce 2012/2013 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 38 let.
Neaprobovaných bylo 6 učitelů.
Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2012/2013:
v%
100
97,66

Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky

Aprobace z hlediska potřeb školy je vysoká.
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013:
k datu 30. 06. 2013
počet
fyzických osob

přepočtené úvazky

2

2

Interní pracovníci

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2012/2013:
Poř
č.
1.
2.

Osobní číslo
zaměstnance
48521
19700

Pracovní zařazení,
funkce
účetní
ekonom
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Úvazek
1
1

Stupeň vzdělání,
obor
VŠ
SŠ

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních
pracovníků školy:

-

seminář: Spisová služba (září)
seminář: Spisová služba (listopad)
seminář: Cestovní náhrady
seminář: Aktuální stav školské legislativy
Seminář ke způsobu odpisování (září)
Seminář ke způsobu odpisování (březen)
Seminář pro sekci dechových nástrojů
Školení ředitelů Zlínského kraje

Celkem se zúčastnilo 7 pracovníků, vynaložené náklady 12.300,- Kč.

Údaje o zařazování dětí a žáků
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce
2012/2013:

Obory:
Počty žáků
přihlášených
Počty žáků
přijatých

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

84

4

19

28

71

4

18

15

Přijímací řízení na ZUŠ Vsetín probíhá na základě provedených přijímacích
zkoušek. Žáci jsou ke studiu přijímání v souladu se Školním vzdělávacím
programem ZUŠ Vsetín. Žáci do přípravného studia ve všech oborech jsou z důvodu
stanovené nízké kapacity žáků školy (800) přijímáni a zařazováni v rámci doplňkové
činnosti do tzv. Odborných výukových kurzů.
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V hudebním oboru probíhají přijímací zkoušky před tříčlennou komisí, kde se
zjišťuje na základě testů hlasový rozsah, intonace, sluchová analýza, hudební paměť
a rytmus. Uchazeč je hodnocen bodovou stupnicí 1 - 5, z čehož se vypočítává
průměr.
V tanečním oboru se zjišťuje základní držení těla při chůzi, klusu a běhu, rytmus,
pohybová reakce na hudbu.
Ve výtvarném oboru jsou žáci vybíráni podle výtvarného projevu dodaných výkresů
a výtvarných prací.
V literárně dramatickém oboru jsou žáci přijímáni na základě slovního vyjadřování
textové části, přednesu a projevu ztvárnění.
Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách vedeny protokolární záznamy.
Největší zájem v hudebním oboru je o hru na klavír, keyboard, kytaru a zobcovou
flétnu. Ve výtvarném oboru převládá zájem o modelování – keramiku a počítačovou
grafiku. V tanečním oboru se s největším zájmem setkává moderní, klasický a lidový
tanec. V literárně dramatickém oboru převažuje zájem o jevištní formy.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech:

Obory:
Počet
absolventů

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

41

3

12

17
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Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol:

Škola
Konzervatoř
UMPRUM
SŠ výtvarného oboru
VŠ uměleckého směru
Jiné, navazující na ZUŠ

Přihlášeno

Přijato

3
0
1
1
2

3
0
1
1
2

Hodnocení žáků na konci školního roku 2012/2013:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

670

92

0

Žáci během studia prokazovali dobré studijní výsledky, zapojovali se úspěšně do
školních i mimoškolních aktivit a úspěšně se zúčastňovali soutěží, přehlídek, výstav
a příkladně reprezentovali naši ZUŠ.
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Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013:
Okresní kolo: Hra na elektronické klávesové nástroje, hra na akordeon,
komorní hra s převahou dechových nástrojů
1. místo
18

2. místo
5

3. místo
0

12

Čestné uznání
0

Krajská a vyšší kola:
Jednotlivec/soubor

Název soutěže

Nikola Bravencová

Národní soutěž ZUŠ

Matěj Húšť

Národní soutěž ZUŠ

Johana Hříbková

Národní soutěž ZUŠ

Martina Gajdošíková

Národní soutěž ZUŠ

Tereza Slováčková

Národní soutěž ZUŠ

Lucie Koňaříková

Národní soutěž ZUŠ

Daniel Tučník

Národní soutěž ZUŠ

Trio příčných fléten

Národní soutěž ZUŠ

Duo zobcových fléten

Národní soutěž ZUŠ

Kvarteto
zobcových fléten

Národní soutěž ZUŠ

Klarinetové duo

Národní soutěž ZUŠ

Klarinetové trio

Národní soutěž ZUŠ

Klarinetové duo

Národní soutěž ZUŠ

Klarinetové trio

Národní soutěž ZUŠ

Akordeonové duo

Národní soutěž ZUŠ

Nikola Bravencová

Národní soutěž ZUŠ

Matěj Húšť

Národní soutěž ZUŠ

Valerie Jurečková

Národní soutěž ZUŠ

Jitka Šlinzová

Národní soutěž ZUŠ

Noemi Savková

Národní soutěž ZUŠ

Daniela Kučerová

Národní soutěž ZUŠ

Magdalena Černotová

Národní soutěž ZUŠ
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Stupeň soutěže
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - dechy
Krajské kolo,
komorní hra - akordeony
Ústřední kolo,
hra na EKN
Ústřední kolo,
hra na EKN
Ústřední kolo,
skladatelská soutěž
Ústřední kolo,
skladatelská soutěž
Ústřední kolo,
skladatelská soutěž
Ústřední kolo,
skladatelská soutěž
Ústřední kolo,
skladatelská soutěž

Ocenění
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
Čestné uznání
2. místo
2. místo
2. místo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Stříbrné pásmo
Bronzové pásmo
Bronzové pásmo

Vzdělávání handicapovaných žáků:
Vzhledem k míře postižení pohybového ústrojí byl jeden žák zařazen do výtvarného
oboru – počítačová grafika.

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
Dne 04. dubna 2013 se na Základní umělecké škole Vsetín konala Národní soutěž
základních uměleckých škol – Krajské postupové kolo komorních souborů
s převahou smyčcových nástrojů.
Cílem soutěže je porovnat rozmanité výkony žáků, zhodnotit práci jednotlivých
pedagogů, vzájemně vyměnit pedagogické i umělecké zkušenosti, ale především
reprezentovat Zlínský kraj nejen v krajském kole, kde se schází většina okresů
tohoto kraje, ale i v kole ústředním, kam postoupily 3 soubory. Toto ústřední kolo se
konalo v Jindřichově Hradci.
Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 23 souborů, 74 soutěžících a 12 škol
Zlínského kraje. Soutěžící se do tohoto krajského kola probojovali z kol místních a
okresních. Konkurence byla opravdu vysoká. Celkem bylo uděleno devět 1. míst,
jedenáct 2. míst a tři 3. místa. Tři soubory postoupily do ústředního kola.
Vzhledem k prestiži a celkovému pojetí této soutěže vedení ZUŠ Vsetín připravilo
pro vítěze v jednotlivých kategoriích prestižní umělecké sklářské ceny v ceně víc jak
50.000,- Kč, které na objednávku vyrobili mistři Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské ve Valašském Meziříčí. Dále všichni soutěžící obdrželi skleněná těžítka a
keramické plakety. Ředitel základní umělecké školy Vsetín věnoval za nejlepší
hudební výkon, tedy pro absolutního vítěze celé soutěže, cenu ředitele školy
v podobě sošky valašského houslisty a HIFI sestavu. Soubor, který získal mimořádné
ocenění poroty za nejúspěšnější školu v soutěži, obdržel od ředitele školy sošku
hudební múzy.
Na pozvání ředitele ZUŠ Vsetín byla při slavnostním zahájení soutěže také přítomna
starostka města Vsetín Bc. Iveta Táborská, která účastníky soutěže v úvodu srdečně
pozdravila. Předsedou poroty byl Václav Horák, profesor brněnské konzervatoře.
Celá soutěž byla vedena ve vysoce slavnostní atmosféře, dopolední i odpolední blok
byl moderován a vystoupení všech škol bylo zaznamenáno na DVD. Vysoká prestiž
této krajské soutěže byla zviditelněna v tisku města Vsetín a také zlínskými
sdělovacími prostředky.
Soutěž měla velmi vysokou, výrazně vzestupnou úroveň a všechny soubory
předvedly vynikající výkony. Velký dík patří všem pedagogům ze všech
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zúčastněných škol, kteří obětavě a velmi příkladně připravují své žáky, aby zdárně
reprezentovali nejen svoji školu, ale také svůj okres a náš kraj. Velké poděkování
patří také ředitelům ze zúčastněných škol za podporu svých učitelů, za rozvoj
hudebního oboru v rámci svých škol a také za zviditelňování základních uměleckých
škol jak v okresní, krajské, ale i celostátní působnosti.

Údaje o významných mimoškolních aktivitách:
1) Zabezpečení akcí pro město Vsetín:
17. 10.2012
17. 10.2012

17.11.2012
20.02.2013
04.05.2013
29.05.2013
02.06.2013
14.06.2013
16.06.2013
18.06.2013
27.06.2013

Hudební vystoupení pro dárce krve – Dům kultury Vsetín
Hudební vystoupení k 20. výročí Charity Vsetín – zámek Vsetín
Vystoupení LDO ke státnímu svátku – Panská zahrada
Hudební vystoupení k ocenění sportovců – zámek Vsetín
Vystoupení LDO k pietnímu aktu osvobození Vsetína – náměstí
Tvorba VO k výročí příchodu Cyrila a Metoděje – prostory města
Vystoupení TO při akci „Den dětí s Annou“ – Panská zahrada
Taneční defilé „Slunovrat“ – zámek Vsetín
„Rodinná neděle“ vystoupení LDO a VO – zámek Vsetín
Hudební vystoupení k akci ocenění maturantů – kino Vatra
Hudební a dramatické vystoupení pro žáky ZŠ – kino Vatra

2) Další akce pro veřejnost města Vsetín, poboček
a okolních obcí:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

vystoupení pro MŠ (HO, LDO)
náborové vystoupení TO pro ZŠ
náborové koncerty pro žáky ZŠ
benefiční koncerty a prodejní výstavy VO
Vsetín, Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka, Jablůnka
(výtěžek z koncertů a výstav VO byl věnován nemocným dětem vsetínské
nemocnice)
účast žáků a učitelů TO na Královském stříbření v Kutné Hoře
výstava prací žáků VO v prostorách školy, obchod „U Dědiců“, Informační
centrum Vsetín a Domov seniorů Vsetín
výstava prací tvorby žáků VO: „Pojďme se setkat 2“ – zámek Vsetín
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h)

koncerty a vystoupení

 Učitelský koncert
 Žákovské koncerty
 Ukázkové hodiny tanečního oboru pro rodiče
 Vánoční koncert – Lidečko, Valašská Polanka, Horní Lideč, Jablůnka
 Vánoční koncert Vsetín
 Hudební a dramatické vystoupení pro MŠ Vsetín, Lidečko, Horní Lideč,
Valašská Polanka a Jablůnka
 Třídní přehrávky žáků jednotlivých učitelů
 Hudební vystoupení k vernisážím
 Jarní koncerty
 Koncert souborů
 Hudební vystoupení pro důchodce obce Valašská Polanka, Seninka
 „Živý Betlém“ – hudební vystoupení ve Valašské Polance
 Vánoční odpoledne s hudbou v Jablůnce
 Koncert pro maminky
 Hudební vystoupení ke Dni matek (pobočky a v obci Lužná)
 Závěrečné vystoupení TO
 Absolventské koncerty
 Přehlídka vystoupení žáků dramatického oboru
 Vystoupení žáků LDO na kmenové škole
 Slavnostní závěrečný koncert žáků - Vsetín
 Slavnostní závěrečný koncert žáků - Lidečko, Horní Lideč,
Valašská Polanka, Jablůnka
i)

účast na výstavách, vernisážích, přehlídkách a dalších akcích pořádaných
jinými organizacemi v regionu

j)

návštěvy divadelních představení

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 byla provedena inspekce ČŠI – Inspekční zpráva:
Čj. ČŠIZ-495/13-Z.
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Závěry inspekční zprávy:
Škola poskytuje vzdělávání v souladu s platným školským zákonem. Vzdělávací
nabídka školy zohledňuje reálné podmínky, možnosti školy, vnější vlivy
a odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříků škol a školských zařízení.
Škola pravdivě informuje o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání ke vzdělávání
způsobem dostupným všem uchazečům včetně dlouhodobě vydávaného školního
časopisu.
Škola plánovitě sleduje úspěšnost žáků při přechodu na střední a vysoké školy
uměleckého či pedagogického zaměření a soustavně zjišťuje a hodnotí úroveň
výstupů a výsledků v individuálním, skupinovém a kolektivním vzdělávání ve
vymezených oblastech. Propojenost systému vlastního hodnocení školy
s koncepčními záměry je na nadstandardní úrovni.
Škola poskytuje žákům veškeré dobré materiální zázemí včetně výpůjčky hudebních
nástrojů. Žáci školy se pravidelně a úspěšně zúčastňují soutěží, festivalů, přehlídek,
koncertů, vystoupení a výstav.
Škola vytváří dobré podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
v oblasti kurikulární reformy a dalšího profesního rozvoje.
Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu účelně a efektivně. Finanční
zdroje umožňují realizaci školního vzdělávacího programu. Finanční podmínky
školy byly v posledních třech letech stabilní, škola hospodařila v hlavní i doplňkové
činnosti se ziskem, který byl v dalších letech používán k financování hlavní činnosti.
Úroveň systematického řízení školy odpovídá jejímu poslání, velikosti, počtu žáků,
personálnímu složení a dalších míst poskytovaného vzdělávání. Veškeré rozhodovací
pravomoci jsou účinně sladěny s následnými delegovanými výkonnými
kompetencemi. Na strategickém řízení a pravidelném hodnocení školy se podílejí
určení pracovníci školy.

Závěr výroční zprávy
Škola v uplynulém školním roce splnila úkoly, které si stanovila na začátku školního
roku. V následujícím školním roce bude výuka zaměřena na práci s talentovanými
žáky. Připravujeme žáky pro studium na školách uměleckého směru.
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Výborná je spolupráce mezi kmenovou školou Vsetín a všemi odloučenými
pracovišti. Činnost odloučených pracovišť je vysoce podporovaná vedením obcí
i samotnými rodiči žáků.
Velkým přínosem pro školu, hudební obor a oddělení bicích nástrojů je, že v tomto
školním roce byl pořízen koncertní xylofon YAMAHA, který byl vyroben
v Japonsku. Xylofon se honosí vysoce kvalitním, profesionálním zvukem a
celkovým provedením.
V tomto školním roce jsme zaměřili velký důraz a cílevědomou práci na realizaci
naplnění stanoveného Školního vzdělávacího programu a zahájili dle tohoto
dokumentu výuku u prvních ročníků I. a II. stupně.
Datum zpracování výroční zprávy:

01. 07. 2013

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

26. 08. 2013

Podpis ředitele a razítko školy:

Roman K o n ů p k a
ředitel školy
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