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Charakteristika školy 

Základní umělecká škola Hostinné poskytuje v současné době vzdělání ve třech 

oborech – v hudebním, tanečním a výtvarném. Kapacita školy je 270 žáků. 

Součástí organizace je také Dům dětí a mládeže a Školní klub. 

❖ Hudební obor vyučuje pestrou škálu hudebních nástrojů: 
Dechové – zobcová a příčná flétna, saxofon, trubka, pozoun, lesní roh 

Klávesové – klavír, chrámové varhany, akordeon 
Smyčcové – housle, viola, violoncello 
Drnkací – kytara, ukulele, elektrická kytara, baskytara 
Bicí nástroje  
Sólový a sborový zpěv   
Součástí výuky je zároveň studium hudební teorie. Důraz klademe na výuku 
sólového nástroje, ale i na komorní a souborovou hru, u zpěvu pak na sólový i 
sborový zpěv.  
 

❖ Výtvarný obor 
Výtvarný obor se věnuje kresbě, malbě, keramice, grafice, prostorové tvorbě, 
fotografii, multimediální tvorbě a dějinám výtvarné kultury.  
 

❖ Taneční obor 
Taneční obor rozvíjí celkovou obratnost a tělesnou harmonii žáků, zvyšuje rozsah 
kloubů a posiluje tělo, zlepšuje koordinaci pohybu, držení těla, taneční a estetický 

pohybový projev. Zabývá se také propojením vnitřních emocí a pocitů s pohybem 
a tancem. Věnuje se současnému tanci, klasické taneční technice a taneční praxi. 
 
Všichni pedagogové se snaží o rozvoj všech kompetencí u žáků. Zapojují je do 
různých projektů, soutěží, ZUŠ Open, hudebníci vystupují při různých 
slavnostních příležitostech v Hostinném i v jeho okolí. Naším cílem je mít ve 
škole tvůrčí a přátelskou atmosféru, respektovat individualitu každého žáka, 
maximálně spolupracovat s rodiči, abychom z dětí společně vychovali kulturně 
vzdělané osobnosti, podíleli se na kulturním dění ve městě a přispěli tak k udržení 

místních kulturních tradic. V neposlední řadě je naším úkolem kvalitně připravit 
žáky na talentové zkoušky ke studiu na středních uměleckých školách, vysokých 
uměleckých školách a na školy s pedagogickým zaměřením, vychovat absolventy, 
kteří se úspěšně zapojí do amatérských souborů apod. Účinným nástrojem 
k dosažení těchto cílů, je náš Školní vzdělávací program, který musí být neustále 
„živým organismem“ - vycházet z Rámcového vzdělávacího programu a reagovat 
na aktuální potřeby školy a moderní trendy výuky. 
 



Personální oblast 

Naše ZUŠ chce udržet pestrou nabídku výuky hudebních nástrojů. Pedagogický 

sbor však není z důvodu větší vzdálenosti od krajského města a konzervatoře 

v Pardubicích zcela kvalifikován. Někdy je nutné k zachování výuky sáhnout do 

vlastních řad nejzkušenějších žáků/absolventů naší školy nebo okolních ZUŠ. 

Z tohoto důvodu je tedy třeba věnovat hodně pozornosti dalšímu vzdělávání 

pedagogů, podporovat je v dálkovém či kombinovaném studiu a vytvořit jim co 

nejlepší podmínky pro zvládnutí pedagogické práce a vlastního studia. Naší 

předností je genderově vyvážený pedagogický sbor s nižším věkovým průměrem 

a pestrým zaměřením (klasická i populární hudba, jazz). K osobnímu rozvoji 

pedagogů jsou nově zavedeny vzájemné hospitace. Přátelskou atmosféru mezi 

zaměstnanci posilujeme společnými akcemi, koncertem učitelů a pravidelným 

posezením před Vánocemi a na konci školního roku.  

 

Materiální vybavení 

❖ Hudební obor – pravidelná údržba hudebních nástrojů, zakoupení nových 

nástrojů dle potřeb žáků a souborů, plánujeme pořízení kvalitní 

interaktivní tabule a tabletů s výukovými programy pro výuku hudební 

teorie, zakoupení nového notového materiálu aj. 

❖ Výtvarný obor – nákup učebních pomůcek, výtvarného materiálu 

❖ Taneční obor – nákup tanečních kostýmů 

Škola je bezbariérová. Díky vstupnímu elektronickému zabezpečovacímu systému 

vytváří bezpečné prostředí pro žáky i zaměstnance. Disponuje však omezeným 

počtem učeben. Baletní sál je menší a trpí vlhkostí, učebna výtvarného oboru a 

hudební nauky je společná, což není zcela vyhovující dnešním požadavkům 

moderní výuky. V případě, že by mělo město v budoucnosti volné prostory vhodné 

pro naše umělecké vzdělávání, budeme o ně usilovat.  

Škola nemá vlastní koncertní sál, proto plánujeme v nejbližší době klavírní třídu 

uspořádat tak, aby se v ní mohly konat alespoň menší třídní koncerty. Větší akce 

budeme nadále uskutečňovat v prostorách Národního domu (event. 

Františkánského kláštera). S podporou naší ZUŠ město vybudovalo v Národním 

domě větší pódium pro divadelní a taneční vystoupení. Stejně tak budeme 

Hostinné podporovat v plánované rekonstrukci kina v multifunkční kulturní 

zařízení.  

 

 

 

 



Prezentace školy na veřejnosti 

ZUŠ Hostinné se nadstandardně prezentuje na veřejnosti, zejména pak hudební 

obor. Pořádáme koncerty pro veřejnost, žáky MŠ a ZŠ, účinkujeme na různých 

slavnostních příležitostech (vítání občánků, Den seniorů, Den matek, ZUŠ Open). 

Škola aktualizuje webové stránky s nabídkou koncertů, vystoupení a výstav žáků, 

v některých oblastech však máme menší nedostatky, na které je potřeba se 

v budoucnosti společně zaměřit.  

Od školního roku 2021/2022 pravidelně vydáváme každý měsíc školní časopis 

ZUP (Zábavně umělecký průvodce), který v několika výtiscích nabízíme žákům ke 

čtení v době čekání na výuku, a dále je elektronicky k dispozici na webových 

stránkách školy.  

Pravidelně aktualizujeme nástěnky na chodbách ZUŠ, vitríny ve městě, každý 

měsíc vylepujeme plakáty s propagací akcí našich žáků a pedagogů. 

Veřejností je také kladně přijímána spolupráce naší školy s jinými ZUŠ ve 

společných koncertních projektech, dále výpomoc pedagogů ZUŠ na větších 

akcích Domu dětí a mládeže (pohádkový park, karneval, čarodějnice, dětský den, 

čertova stezka), ale i na akcích pořádaných pro žáky ZŠ (dopravní výchova, 

poznávání rostlin, polytechnické projekty, příměstské a pobytové tábory aj.).  

Škola bude v nejbližší době usilovat o získání certifikace Rodiče vítáni.  

 

Finanční oblast 

❖ jasně dané podmínky pro odměňování pracovníků 

❖ maximální efektivní využívání finančních prostředků 

❖ dotační činnost  

❖ finance získané dobrovolným vstupným a vstupným z pořadů pro ZŠ a MŠ 

V současné době jsme získali dotace z projektu OP JAK na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, projektové dny ve škole i mimo školu a na podporu 

inovativního vzdělávání žáků v ZUŠ. 

 
Organizační oblast 

 
V přípravném týdnu naplánuje umělecká rada nejdůležitější akce na další školní 
rok. Stanovené termíny jsou následně prodiskutovány na pedagogické radě. 
Většinou každý měsíc probíhá porada učitelů, na které však bohužel nemohou být 
všichni pedagogičtí pracovníci z důvodu jejich prezenčního studia. Tento 
handicap odstraňuje vedení školy individuálními rozhovory s pedagogy a 
zasíláním zápisů z porad.  



Na poradách se podrobně plánují jednotlivé akce, stěhování ozvučení a hudebních 

nástrojů na koncerty, dohledy nad žáky v případě výjezdových akcí, hodnotí se 
výsledky ve vzdělávání, řeší se finanční situace školy, čerpání FKSP, novinky ve 
vzdělávání a společné sdílení zkušeností.  

 
 
Spolupráce se zřizovatelem 

ZUŠ musí nadále udržovat fungující komunikaci se zřizovatelem ohledně vize 

školy, spolupráce, materiálního vybavení, personálního obsazení, ale i dalšího 

zapojení ZUŠ do veřejného života. 

 

Na koncepci školy se podílel celý pedagogický sbor. 


