
Financování  Základní umělecké školy Bystřice nad Pernštejnem 

 
Od 1.1.2011 je zřizovatelem město Bystřice nad Pernštejnem. Stejně jako v případě DDM 

Kraj Vysočina předal zřizovatelské funkce obcím, přestože, jak dokazuje množství žáků 

z jiných obcí zapsaných k uměleckému vzdělávání, (z celkového počtu 405 je jich 206), stále 

tato organizace plní nadregionální funkci. 

Ještě před rokem 2011 a 2012 to byla organizace z provozního hlediska soběstačná. Příspěvky 

žáků za kroužky pokryly celý provoz, ale na různé účasti na soutěžích, přehlídkách, 

koncertech si musela škola shánět peníze z jiných zdrojů. Včetně grantů kultury města 

Bystřice n. P. 

 

Dnes je situace taková, že pro rok 2015 zastupitelstvo města Bystřice n. P. schválilo příspěvek 

na provoz ZUŠ ve výši 450 tis. Kč. Aby nedocházelo k neúměrné zátěži rodičů a zároveň se 

mohla škola rozvíjet, tzn. účastnit se přehlídek, soutěží, prezentovat svoji práci v regionálním 

měřítku, ale i mezinárodním, aby mohla pomocí oprav udržovat na úrovni technické zázemí 

školy, hudební nástroje, mít k dispozici koncertní hudební nástroje, které by byly 

konkurenceschopné právě na soutěžních polích, musí zřizovatel tyto věci škole dofinancovat. 

Po letech, kdy škola „jela nadoraz“, tzn.  neopravovala hudební nástroje, nebyla schopná 

pořizovat notový materiál apod., došlo k meziročnímu nárůstu příspěvku od zřizovatele o 200 

tis. Kč. Dalším důvodem k tomuto navýšení je i nepostačující finanční normativ KÚ Vysočina 

na umělecké vzdělávání na mzdy pracovníků ZUŠ, který nepokryje povinnost splnit výuku 

dle rámcových vzdělávacích programů, které kladou důraz na individuální výuku. Takže dnes 

již dokrýváme i mzdovou potřebu školy.  

Škola je aktivní, peníze zajišťuje i z jiných zdrojů, ale ve většině případů je k těmto penězům 

zase potřeba vlastní spoluúčast – tedy příspěvek města. Tyto spoluúčasti ještě navyšují výše 

uvedenou základní částku schválenou rozpočtem. 

 

Obracíme se tedy na vás se žádostí o spoluúčast na financování provozu, stejně jako v případě 

financování DDM. Pokud by vaše zastupitelstva souhlasila s dohodou na příspěvek, 

postupovali bychom obdobně. 

Na základě seznamu žáků vaší obce přihlášeného k docházce do ZUŠ a přepočtených nákladů 

na 1 žáka vám přepočítáme příspěvek za každé dítě na provoz ZUŠ.    

 

 

Statistika ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem 

 
 

Žáků celkem  405 

Hudební obor 

Výtvarný obor 

330 

75 

Z toho žáci z jiných obcí 206 

Počet žáků na detašovaných třídách-hudební obory  

DP: Dalečín, Dolní Rožínka, Jimramov, Strážek, 

Štěpánov n. S., Rožná  

99 

 

Schválený příspěvek města Bystřice n. P. pro rok 2015 450 tis. 

Náklady na 1 žáka z rozpočtu města Bystřice n.P. 1.111,- Kč 

Návrh příspěvku na žáka z jiných obcí 1.100,- Kč 

 



Zapsaní žáci ke vzdělávání v ZUŠ  Bystřice n. P. z jiných obcí – celkem 206 

žáků  
 

 

  Celkem  

Blažkov, Dolní Rozsíčka 6 

Bohuňov 10 

Bukov 3 

Dalečín, Veselí 7 

Dolní Libochová  1 

Dolní Rožínka, Radkov, 

Milasín  

13 

Horní Rožínka 2 

Jimramov, Sedliště 20 

Koroužné 4 

Lísek 14 

Moravec 1 

Nedvědice, Lískovec 4 

Pikárec 1 

Prosetín, Brťoví 5 

Rodkov 1 

Rovečné, Malé a Velké Trestné 6 

Rozsochy, Kundratice, 

Blažejovice 

10 

Rožná, Josefov, Zlatkov 12 

Strachujov 3 

Strážek, Meziboří 20 

Štěpánov nad Svratkou  6 

Ujčov 6 

Unčín 4 

Věchnov 17 

Velké Janovice 2 

Věžná 5 

Vír 9 

Věcov 1 

Zubří 2 

Zvole 7 

Ždánice 5 

 

 


