Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285, 755 01 Vsetín

Výroční zpráva
o činnosti školy
2015 - 2016

Zpracoval:

Roman K o n ů p k a
ředitel školy

Charakteristika školy
Název školy:
Sídlo:
Odloučená pracoviště:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Ředitel školy:
Statutární zástupce ředitele:
Kontakt na zařízení:
Datum zřízení školy:
Datum zařazení do sítě:
Poslední aktualizace v síti:
Celková kapacita školy:

Základní umělecká škola Vsetín
Podsedky 285, Vsetín 755 01
Lidečko, Valašská Polanka, Horní Lideč, Jablůnka
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
tř. Tomáše Bati 21, Zlín 761 90
Roman Konůpka
Mgr. Veronika Lelková
telefon 571 411 725
e-mail: reditel@zus-vsetin.org
http://www.zus-vsetin.org
01. 04. 1993
27. 05. 1996
01. 09. 2008
800 žáků

Základní údaje za školní rok 2015/2016
Žáků celkem
Z toho dospělých
Dospělých absolventů
Odborné výukové kurzy

800
X
X
98

Výše vybíraného příspěvku za vzdělávání (školné) za měsíc
ve školním roce 2015/2016:
I. pololetí
Hudební
Literárně dramatický
Taneční
Výtvarný
Rada školy:
Občanská sdružení při škole:

II. pololetí

kmenová
škola

pobočky

kmenová
škola

pobočky

1 750,950,1 200,1 200,-

1 400,-

1 750,950,1 200,1 200,-

1 400,-

není zřízena
Sdružení rodičů a přátel ZUŠ Vsetín, z. s.
Sdružení rodičů TO ZUŠ Vsetín, z. s.
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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 898 žáků, z toho 800 žáků v hlavní činnosti a 98 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 a ŠVP pro hlavní činnost školy. Výuku na škole zajišťuje
31 interních učitelů a 2 externí učitelé. Odborné výukové kurzy vede cekem
9 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
5 učitelů. Na pracovišti Valašská Polanka zajišťuje výuku 5 učitelů ve
2 samostatných učebnách základní školy. Pracoviště Horní Lideč je umístěno také
v základní škole, ve 3 samostatných učebnách, kde výuku zabezpečuje 7 učitelů
a rovněž pracoviště Jablůnka působí ve 2 samostatných učebnách, kde výuku
zabezpečují 4 učitelé. Ve školním roce 2015/2016 byli žáci 1., 2., 3. a 4. ročníku I.
stupně a celého II. stupně vyučováni dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ
Vsetín.

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 (např. vánoční,
adventní, žákovský, benefiční, pro maminky, pro důchodce 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 a květinové dárky.
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Výtvarný obor:
- pracuje v celé šíři výtvarného umění. Škola vlastní dvě keramické pece,
hrnčířský kruh a tiskařský lis. Již osmým rokem zde probíhá výuka se
zaměřením na počítačovou grafiku, o kterou je ze strany žáků velký zájem.
Odborná učebna počítačové grafiky má 11 standardně vybavených počítačů,
barevnou laserovou tiskárnu a scanner. Žáci pracují s programy Illustrator
a Photoshop, ale také se zabývají 3D programy a animací. 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, Nemocnici
Vsetín a v Městské knihovně. Některé práce jsou posílány na výstavy v celé
České republice a také do zahraničí. Od tohoto školního roku žáci na konci
druhého pololetí vykonávají také postupové zkoušky, které jsou organizovány
formou veřejné výstavy. O studium tohoto oboru je u žáků velký zájem,
přestože jsou výtvarné kroužky na ZŠ a v Alcedu. 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 základech tance klasického, moderního, lidového, tance na
špičkách a dalších tanečních technik. Tento obor je atraktivní zejména pro
dívky. Chlapci jej navštěvují spíše výjimečně. Děti se zde učí správnému
držení a ovládání těla. 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, a také ucelené
choreografie. Pravidelně se žáci zúčastňují různých tanečních vystoupení
širokého spektra, přehlídek a soutěží. Výuku tanečního oboru zajišťují dvě
učitelky. Specializací tanečního oboru je nepovinný předmět klasický tanec na
špičkách, o který je u žáků velký zájem. Korepetice je zajištěna dvěma
interními učiteli dle možností školy.
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Literárně dramatický obor:
- zájem ze strany žáků a veřejnosti o tento obor má vzrůstající tendenci, stejně
jako zapojování tohoto oboru do aktivit školy při koncertech a pravidelných
veřejných vystoupeních. V tomto školním roce literárně dramatický obor
nastudoval klasická dramatická představení, rozmanité pohádkové hry a
muzikál.

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 a klarinet.
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. V rámci mezinárodní spolupráce škola také spolupracuje se ZUŠ
Púchov.
Pro základní školy jsme uskutečnili v měsíci dubnu náborové koncerty, kde
vystoupili nejlepší žáci hudebního oboru.
Dramatický obor se letos v rámci náborového představení uvedl svým muzikálem
pro ZŠ, SŠ i školy z okolních obcí.
Taneční obor pořádá náborové vystoupení v Domě kultury, v Lidovém domě a na
Zámku Vsetín. Na tato vystoupení byli pozváni žáci ZŠ, SŠ ze Vsetína a také žáci
okolních obcí.
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Vzdělávací programy školy
Obory vyučované ve školním roce 2015/2016:
Hudební

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

Literárně
dramatický
64
1
21
0

434
33
462
0

Taneční

Výtvarný

107
2
42
0

195
4
57
0

Doplňková činnost – odborné výukové kurzy ve školním roce 2015/2016:
Obor
Počet žáků
Počet tříd
Počet hodin

Hudební

Výtvarný

20
2
9

20
2
4

Estetická
výuka
10
1
2

Taneční

Dramatický

10
1
2

26
1
2

Další údaje:
Studijní zaměření v hudebním oboru:
Hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, housle, cimbál, kytaru,
elektrickou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, bicí
nástroje, sólový zpěv a základy hudební skladby.

Soubory:
2 soubory zobcových fléten, soubor příčných fléten, 2 klarinetové soubory, houslový
soubor, kytarový soubor, 2 soubory bicích nástrojů a sborový zpěv.
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Údaje o pracovnících školy:
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:

Interní pracovníci
Externí pracovníci

k datu 30. 06. 2016
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
31
28,08
2
0,57

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:

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

Osobní číslo
zaměstnance
36750
1100
3710
3715
3716
13350
30116
35200
36744
36780
47712
48900
49009
49020
76320
77060
60710
77070
96170
83712
19715
87503
89195
90918
91019
29600
60681
76290

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

Úvazek
1
0,43
MD
1
0,42
0,85
1
MD
1
1
1
1
0,85
0,78
1
0,52
0,73
1
MD
1
1
0,71
1
1
0,69
1
0,69
0,91
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Kvalifikace(stupeň
obor, aprobace,
vzdělání, DPS)
SŠ, HO, skladba
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
VŠ, klavír
SŠ, klavír
SŠ, HO, akordeon
SŠ, HO, zpěv
VŠ, HO, varhany
SŠ, TO
SŠ, LDO
SŠ, VO
VŠ, HO, klavír
SŠ, HO, kytara
SŠ, klavír
SŠ, HO, bicí nástroje
SŠ, klavír
SŠ, HO, hoboj

Roků
praxe
23
12
16
27
17
20
28
8
14
38
25
12
9
17
18
1
22
9
16
35
8
10
25
25
10
6
32
13

29.
30. A
31. A
32. A
33. A
34. A
35.

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka

35460
83904
36757
49010
46030
3852
96825

1
1
0,60
1
1
0,30
0,47

zást. ředitele

učitel
učitelka

SŠ, klavír
SŠ, TO
SŠ, HO, klarinet
VŠ, HO, viola
VŠ, VO
SŠ, HO, kytara
SŠ, HO, klavír

3
4
5
4
1
6
8

Ve školním roce 2015/2016 dosáhl pedagogický sbor věkového průměru 41 let.
Neaprobovaných bylo 5 učitelů.
Aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2015/2016:
v%
100
98,20

Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky

Aprobace z hlediska potřeb školy je vysoká.

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:
k datu 30. 06. 2016
počet
fyzických osob

přepočtené
úvazky

2

2

Interní pracovníci

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
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
seminář: Výtvarný seminář
seminář: Metodika a didaktické poznatky HO
seminář: Metodika hry na příčnou flétnu
seminář: Pedagogický seminář
seminář: Výuka hry na klavír
seminář: Komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu
seminář: Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy
seminář: Potštátský houslový klíč
Pracovní setkání ředitelů Zlínského kraje

Celkem se zúčastnilo 19 pracovníků, vynaložené náklady: 12.432,- Kč.

Údaje o zařazování dětí a žáků
Nově zařazené děti a žáci do jednotlivých oborů ve školním roce
2015/2016:

Obory:
Počty žáků
přihlášených
Počty žáků
přijatých

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

101

18

38

23

48

18

37

23

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 (nejsou součástí tabulky).
V hudebním oboru probíhají přijímací zkoušky před tříčlennou komisí, kde se
zjišťuje na základě testů hlasový rozsah, intonace, sluchová analýza, hudební paměť
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a rytmus. Uchazeč je hodnocen bodovým rozpětím stanoveným v kritériích pro
přijímání žáků pro všechny obory.
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 a klasický tanec na špičkách. V literárně dramatickém oboru převažuje zájem o
jevištní formy.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Absolventi školy ve školním roce 2015/2016 v jednotlivých oborech:

Obory:
Počet
absolventů

Hudební

Literárně
dramatický

Taneční

Výtvarný

20

9

11

30

10

Žáci přijatí ke studiu do středních a vysokých škol:

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

Přihlášeno

Přijato

1
6
3
1
2

1
6
3
1
2

Hodnocení žáků na konci školního roku 2015/2016:
Stupeň hodnocení
s vyznamenáním

prospěl

neprospěl

708

77

2

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.

Výsledky soutěží ve školním roce 2015/2016:
Okresní kolo: Komorní hra s převahou dechových nástrojů,
Hra na elektronické klávesové nástroje, Hra na akordeon,
Přehlídka LDO
1. místo
12

2. místo
0

3. místo
0

11

Čestné uznání
0

Krajská a vyšší kola:
Jednotlivec/soubor

Název soutěže

Matěj Húšť

Národní soutěž ZUŠ

Nikol Hrachovcová

Národní soutěž ZUŠ

Zuzana Kovaříková

Národní soutěž ZUŠ

Trumpetové trio
Jan Novák, Josef Psota,
David Šarátek
Kvartet ZOBČATA
Veronika Marečková,
Anna Garguláková,
Karolína Garguláková,
Denisa Kovářová
MOTÝLÍ TRIO
Nela Cedidlová, Denisa
Kovářová, Pavel Polášek
Kvartet zobcových
fléten
Isabela Plánková,
Kateřina Polčáková,
Alžběta Ondrášková,
Alžběta kovářová
Pavel Polášek
Klarinetové trio
Kateřina Daňková, Jan
Erban, Petra Kubenková
TRIO
Kateřina Adamcová,
Martina Pruknerová,
Martina Šicová
Klarinetový kvartet
Markéta Dolečková,
Kateřina Daňková, Petra
Kubenková, Josef Filgas
Klarinetové dueto
Josef Filgas,
Pavel Olejníček

Stupeň soutěže
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na EKN
Krajské kolo,
hra na akordeon

Ocenění
1. místo
s postupem
1. místo
s postupem
1. místo
s postupem

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra - žestě

3. místo

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – zob. fléten

2. místo

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – zob. fléten

3. místo

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – zob. fléten

3. místo

Národní soutěž ZUŠ
Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – zob. fléten
Krajské kolo,
komorní hra – dechové
dřevěné nástroje

Cena poroty
2. místo

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – dechové
dřevěné nástroje

3. místo

Národní soutěž ZUŠ

Krajské kolo,
komorní hra – dechové
dřevěné nástroje

1. místo

Národní soutěž ZUŠ

Josef Filgas

Národní soutěž ZUŠ

„Škola, ach jo, škola“

Národní soutěž ZUŠ
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Krajské kolo,
komorní hra – dechové
dřevěné nástroje
Krajské kolo,
komorní hra – dechové
dřevěné nástroje
Krajské kolo soutěžní
přehlídky LDO

1. místo
s postupem,
absolutní vítěz
Cena poroty
Cena za
interpretaci textu

Matěj Húšť

Národní soutěž ZUŠ

Nikol Hrachovcová

Národní soutěž ZUŠ

Zuzana Kovaříková

Národní soutěž ZUŠ

Klarinetové dueto
Josef Filgas,
Pavel Olejníček
R&D s. t. e. p.
Young & Beautiful

Národní soutěž ZUŠ
Mezinárodní
taneční soutěž

Ústřední kolo,
hra na EKN
Ústřední kolo,
hra na EKN
Ústřední kolo,
hra na akordeon
Ústřední kolo
Komorní hra – dechové
dřevěné nástroje
HOT DANCE

2. místo
3. místo
2. místo
1. místo
3. místo

Vzdělávání handicapovaných žáků:
Vzhledem k míře postižení se vzdělává jeden žák v hudebním oboru – sólový zpěv a
jeden žák v oboru tanečním.

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
26. ledna 2016 žáci naší školy úspěšně reprezentovali školu v zahraničí, a to na
společném koncertě se ZUŠ Púchov v tamním divadle.
Žáci všech oborů naší školy se účastnili 14. a 21. dubna 2016 slavnostních
galakoncertů k 120. výročí naší školy. Na těchto koncertech se představili žáci, ale i
jejich učitelé v samostatných vystoupeních. Na první galakoncert byli pozváni
významní hosté z řad čelních představitelů zřizovatele naší školy, umělci, ředitelé
škol a sponzoři. Na druhý koncert byli pozváni naši bývalí učitelé a široká veřejnost.
Výtvarný obor se představil při příležitosti tohoto výročí veřejnou výstavou prací
našich žáků v měsíci dubnu, a to ve Veřejné knihovně ve Vsetíně.
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách:

1) Zabezpečení akcí pro město Vsetín:
12. 09. 2015
27. 10. 2015
08. 10. 2015
22. 10. 2015
03. 11. 2015
17. 11. 2015
13. 12. 2015
18. 02. 2016
11. 05. 2016
19. 05. 2016
29. 05. 2016
01. 06. 2016
04. 06. 2016
17. 06. 2016
19. 06. 2016
20. 06. 2016
24. 06. 2016

Valašské záření – centrum Vsetín
Vystoupení ke vzniku Československa – ul. Palackého
Hudební vystoupení k vernisáži fotografií – Galerie
Taneční vystoupení k vyhlášení soutěže – Maštaliska
Hudební vystoupení pro dárce krve – Dům kultury
Vystoupení k výročí Boje za svobodu – Panská zahrada
Adventní koncert – kaple nemocnice
Benefiční koncert pro dětské oddělení nemocnice
Benefiční koncert – „Den boje proti rakovině“
Vystoupení k vyhodnocení slovesné soutěže – knihovna
Vystoupení tanečního oboru – „Den dětí s Annou“
Panská zahrada
Vystoupení k vernisáži – Nová radnice
Vystoupení k akci „Vsetínská noc“ – Zámek
Vystoupení k akci „Slunovrat“ – Zámek
Vystoupení k akci „Mezinárodní závod mládeže ZŠ“ – kino Vatra
Vystoupení k ocenění maturantů – kino Vatra
Vystoupení k akci „Svatojánský podvečer“ – Zámek

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

vystoupení pro MŠ (HO, LDO, TO)
náborové vystoupení TO pro ZŠ
náborové koncerty pro žáky ZŠ a SŠ
benefiční koncerty a prodejní výstavy VO
Vsetín, Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka, Jablůnka
(výtěžek z koncertů a výstav VO byl věnován dětskému oddělení vsetínské
nemocnice)
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g)
h)
i)

účast žáků a učitelů TO na Královském stříbření v Kutné Hoře
výstava prací žáků VO v prostorách školy, obchod „U Dědiců“, Informační
centrum Vsetín, Nemocnice Vsetín
vystoupení na multižánrovém festivalu „Zuška? Zuška!“, Zlín
vystoupení na Divadelním festivalu Zlín
taneční vystoupení v Olomouci

j)

koncerty a vystoupení

e)
f)




















Žákovské koncerty
Ukázkové hodiny tanečního oboru pro rodiče
Vánoční koncert – Lidečko, Valašská Polanka, Horní Lideč, Jablůnka
Vánoční koncert Vsetín
Adventní koncerty na pobočkách školy
Hudební a dramatické vystoupení pro MŠ Vsetín, Lidečko, Horní Lideč,
Valašská Polanka a Jablůnka
Třídní přehrávky žáků jednotlivých učitelů
Hudební vystoupení pro důchodce obce Valašská Polanka, Seninka
„Živý Betlém“ – hudební vystoupení ve Valašské Polance
Vánoční odpoledne s hudbou v Jablůnce
Hudební vystoupení ke Dni matek (pobočky školy)
Závěrečné vystoupení TO
Absolventské koncerty
Přehlídka vystoupení žáků dramatického oboru
Vystoupení žáků LDO v Lidovém domě (muzikál)
Slavnostní galakoncerty k 120. výročí založení školy
Slavnostní závěrečný koncert žáků - Vsetín
Slavnostní závěrečný koncert žáků - Lidečko, Horní Lideč,
Valašská Polanka, Jablůnka

k)

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

l)

návštěvy divadelních představení
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
05. – 07. 01. 2016 byla provedena kontrola ČŠI.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledku
vzdělávání v tanečním oboru od školního roku 2014/2015.
Inspekční zpráva: Čj. ČŠIZ – 1280/15 - Z

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.
Výborná je spolupráce mezi kmenovou školou Vsetín a všemi odloučenými
pracovišti. Činnost odloučených pracovišť je vysoce podporovaná vedením obcí
i samotnými rodiči žáků.

Datum zpracování výroční zprávy:

02. 07. 2016

Datum projednání na radě pracovníků školy:

29. 08. 2016

Podpis ředitele a razítko školy:
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