
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 1 ze 44 

 

 Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9A 

příspěvková organizace 

 
 

 

Výroční zpráva o činnosti školy  

ve školním roce 2016/2017 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ostrava, září - říjen 2017 

 

 

                                                                 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 2 ze 44 

 

 

 

Obsah 
                   

1. Základní údaje o škole ............................................................................................. 4 

2. Přehled oborů vzdělání, učební plány  a zařazování žáků do studia ....................... 6 

3. Personální zabezpečení činnosti školy .................................................................... 7 

3.1. Údaje o zaměstnancích školy k 30.9.2016 .............................................................. 7 

3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2016/2017  - jejich kvalifikace,                  

předměty a pedagogická praxe: ............................................................................... 8 

3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky:........................ 9 

3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění                                 

kvalifikace k 30.6.2016: .......................................................................................... 9 

3.5. Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD, RD .......................... 10 

3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: ............................. 10 

4. Údaje o přijímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých                                 

oborech a výši úplaty za vzdělání .......................................................................... 11 

4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: ............................................. 11 

4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: ....................................................................... 12 

4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: ............................................. 13 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: ............................................................................ 13 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a absolventských                

zkouškách, péče o talentované žáky ...................................................................... 14 

5.1. Výsledky vzdělávání žáků ..................................................................................... 15 

5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách ............................................... 19 

5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky .................................... 20 

6. Prevence sociálně patologických jevů ................................................................... 20 

7. Vzdělávání pracovníků .......................................................................................... 21 

7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy ............................................................... 21 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 3 ze 44 

7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení                         

odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují ................................................ 21 

7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků ............................................................. 22 

7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP a PO .................................................... 23 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti .............................................................. 23 

9. Výsledky kontrol a revizní činnost ........................................................................ 30 

9.1. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí ........................................... 30 

9.2. Kontrola zřizovatele .............................................................................................. 30 

9.3. Kontroly jiných organizací .................................................................................... 30 

9.4. Revize .................................................................................................................... 31 

9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO .................................................................. 31 

10. Základní údaje o hospodaření školy ...................................................................... 32 

10.1. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2016 v Kč ........................... 32 

10.2. Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku 2016 ........................................... 33 

10.3. Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku 2016 .......................................... 34 

10.4. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2016 ............................................ 36 

10.5. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2016 ........................................................ 37 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ................................. 39 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ...................... 39 

13. Předložené a realizované projekty financované  z cizích zdrojů ........................... 39 

14. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů                                     

a dalšími partnery při plnění úkolů   ve vzdělávání .............................................. 39 

15. Hodnocení ............................................................................................................. 40 

16. Seznam použitých zkratek: .................................................................................... 43 

17. Přílohy ................................................................................................................... 44 

 

   



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 4 ze 44 

1. Základní údaje o škole 
 

Název organizace:  Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh 

     Sologubova 9A, příspěvková organizace 

 

Sídlo:    Sologubova 3039/9A 

     700 30 Ostrava - Zábřeh 

 

Právní forma:   příspěvková organizace 

IČ:    637 319 83 

IZO:    108 025 187 

Identifikátor PO:  600 004 384 

 

Bankovní účet:   1646236359/0800 u České spořitelny a.s. 

ID datové schránky:  8qefwv7 

 

Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj 

     adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava 

     právní forma: kraj, IČ 70 890 692 

Zřizovací listina školy: č.j.: ZL/010/2001 ze dne 29.6.2001 

 

Ředitelka školy:  Jeanetta Poláková Faiglová 

     statutární orgán právnické osoby 

Statutární zástupkyně 

ředitelky školy:  Renata Orlitová  

 

Kontakty:   tel., fax, záznamník: +420 596 749 239 

     email: zus-sologubova@seznam.cz 

     webové stránky: www.zus-sologubova.cz 

  

Datum zahájení činnosti: 1.9.1992  

Účel zřízení:   poskytování základního uměleckého vzdělávání 

Výuka uměleckých oborů: hudební, výtvarný, taneční 

 

mailto:zus-sologubova@seznam.cz
http://www.zus-sologubova.cz/


Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 5 ze 44 

Datum zápisu do rejstříku 

škol a školských zařízení: 1.1.2005 

 

Rejstřík škol   od 1.7.2014 změna v názvu a sídle organizace 

poslední změna:  nově: Sologubova 9A 

  

Místa poskytovaného   Sologubova 3039/9A, Zábřeh, 700 30 Ostrava  

vzdělávání:    Chrjukinova 1801/12, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

dle rejstříku škol  Horymírova 2978/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

a školských zařízení  V Zálomu 2948/1, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

     Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský Les, 700 30 Ostrava 

 

Výuka probíhala na:  Sologubova 3039/9A, Zábřeh, 700 30 Ostrava 

     Horymírova 2978/100, Zábřeh, 700 30 Ostrava  

     Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský Les, 700 30 Ostrava 

 

Nejvyšší povolený počet   

žáků ve škole:   543 žáků 

 

Spolek rodičů a přátel ZUŠ: byl založen v říjnu 2008 

Školská rada:   při ZUŠ není zřízena 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
 
      
 
  
 

     
Práce žáků výtvarného oboru na téma: RYTMUS A DYNAMIKA STAVEB 
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2. Přehled oborů vzdělání, učební plány  

a zařazování žáků do studia 

 
V souladu s ustanovením § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a v jiném zdělávání (školský zákon) a ve znění následujících 

předpisů, poskytuje základní umělecká škola základy pro vzdělání v jednotlivých 

uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních 

školách uměleckého zaměření, konzervatořích a odborně připravuje také pro studium  

na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

 

Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb.  

ze dne  17.2.2005, o základním uměleckém vzdělávání. 

 

V základní umělecké škole se vyučuje podle: 

1. Školního vzdělávacího programu - od 3.9.2012. 

2. Učebních plánů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky pro: hudební obor dne 26. června 1995 pod č.j. 18 418/95-25 s účinností   

od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností  

od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č.j. 17 620/2003-22  

a č.j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003. 

  

Přehled oborů vzdělání: školní rok 2015/2016           školní rok 2016/2017 

 obor:     hudební   hudební 

      výtvarný   výtvarný 

      taneční    taneční 

 

Při zařazování žáků do studia se škola řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., §2 o zařazování 

uchazečů do studia. 

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje Vyhláška  

č. 71/2005 Sb., § 8 písm. b) o základních uměleckých školách. Vyhláška upravuje způsob 

stanovení úplaty na náhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v základní 

umělecké škole. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na každý školní rok vnitřním 

předpisem Stanovení úplaty za vzdělávání, který je součástí Organizačního řádu školy.  
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1. Údaje o zaměstnancích školy k 30.9.2016 
 

 

Počet zaměstnanců na škole: 22 celkem  

 

z toho:    19 pedagogů  

     1 administrativní zaměstnanec 

     2 provozní zaměstnanci 

 

Z pedagogických pracovníků 4 nesplňovali požadovanou kvalifikaci.  

Jeden pedagog již ve školním roce 2013/2014 zahájil studium na konzervatoři v Opavě  

a k 30.6.2017 studium dokončil a kvalifikaci splňuje. U tří pedagogů ředitelka školy upustila 

od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který vykonávají, 

protože jim byla uznána činnost výkonného umělce. Ve školním roce 2016/2017 není na 

rodičovské dovolené žádný zaměstnanec školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: JEDEN Z NÁS – maskot skupiny 
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3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2016/2017  

- jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe:  

- vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k 30.9.2016 

 

poř. 

číslo 

 

jméno a příjmení 

kvali-

fikace 

 

aprobace 

 

vyučuje 

pedagogická 

praxe 

1. MgA. Bárta Michal ano klavír klavír, korepetice 19 

2. Mgr. Bortlová Barbora ne 
sbormistrovství 

učitelství HV 

hlasová výchova, 

klavír 
14, studuje 

3.  Hanák Tomáš ne klarinet (LK) 
saxofon, klarinet, 

zobc. flétna 

 

16, výjimka 

4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 27, výjimka 

5. Chrenová Alžběta ano tanec tanec 6 

6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 6 

7. Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice 28 

8. Bc. Kozmonová Monika ano flétna flétna, zobc. flétna 13 

9. Kumová Olga ano housle housle, EKN 30 

10. Mixa Přemysl ano kontrabas  
EKN, baskytara, 

kontrabas 
10 

11. MgA. Mixová Julie ano klavír klavír 7 

12. 
Nováčková Ivana 

vedoucí hudebního odd. 
ano sólový zpěv hlasová výchova 32 

13. 
Orlitová Renata 

statut. zástupkyně ŘŠ  
ano klavír 

klavír, 

korepetice 
27 

14. 
Poláková Faiglová Jeanetta 

ředitelka školy 
ano klavír klavír 30 

15. Sivek Jakub ne kytara (M) kytara 1, výjimka 

16. Bc. Vajsová Eva ano tanec tanec 25 

17. Valderová Miroslava ano zobc. flétna zobcová flétna 21 

18. Vašková Eva ano violoncello violoncello, PS,NH 8 

19. Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 13 

 

pozn.:  LK = lidová konzervatoř, M = maturita na státní konzervatoři,  VŠ= vysoká škola 

EKN= elektronické klávesové nástroje, PS=přípravné studium, HN= hudební nauka 

RD= rodičovská dovolená, OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná, DPČ = dohoda o prac. činnosti 
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3.3. Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky: 

(pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sloupce „vyučuje“) 

 

 

3.4. Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace 

k 30.6.2016: 

 
 

 

taneční obor 2 výtvarný obor 1 klavír 6 hlasová výchova 2

dechové nástr. 4 kytara 3 housle 1 EKN 2

bicí 1 kontrabas 1 violoncello 1 PS, HN 1

kvalifikovaní 15

nekvalifikovaní 4



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 10 ze 44 

3.5. Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD, RD 

 

poř. č. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe 

1. Glosová Lenka nepožadujeme uklízečka, RD nepožadujeme 

2. Halászová Adriana ano 
správce rozpočtu, 

hlavní účetní 
17 

3. Polák Ivan ano domovník-údržbář nad 40 

 

 

3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení: 

- stav dle platové inventury k 30.9.2016 (bez RD a DPČ) 

 

 
školní rok 2015/2016 školní rok 2016/2017 

fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

pedagogové 19 15,402 19 15,362 

administrativní 1 1 1 1 

ostatní 2 1,125 2 1,025 

Celkem 22 17,527 22 17,387 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci tanečního oboru: „VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI“ – DK AKORD dne 22.12.2016 
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4. Údaje o přijímání žáků ke studiu, o počtech žáků 

v uměleckých oborech a výši úplaty za vzdělání 
 

4.1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků: 

 

V rámci náborů dětí do ZUŠ jsme 24.4., 25.4. a 4.5.2017 připravili celkem 6 výchovných 

koncertů pro žáky MŠ z obvodu Ostrava – Jih s podtitulem „Kdo probudí Sněhurku?“. 

Výchovné koncerty proběhly za přispění statutárního města Ostravy formou dotace z jeho 

rozpočtu. Dotace bude proúčtována v roce 2017. 

Tak jako každoročně se děti aktivně zapojily do dění koncertu, zahrály si na hudební 

nástroje a měly možnost prohlédnout si odborné učebny. 

Přijímací řízení spojené s dnem otevřených dveří se konalo dne 27.4.2017, doplňující 

přijímací řízení se konala ve dnech 23.5.2017.   

 

Celkem se přihlásilo 126 dětí, přijato bylo 91 žáků a to v těchto oborech: 

 

hudební obor      63 žáků 

  výtvarný obor       7 žáků 

  taneční obor     21 žáků 

  celkem                74 žáků 

 

Zájem o studium převyšoval nabídku a tak všichni zájemci nemohli být uspokojeni. 

Byli proto vedeni jako náhradníci. 
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4.2. Počty žáků v uměleckých oborech: 

 

Počet žáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9.2016: 

   

školní rok:              2014/2015  2015/2016  2016/2017 

 

 hudební obor  269 žáků  265 žáků  263 žáků 

 výtvarný obor    76 žáků         81 žáků    80 žáků  

 taneční  obor     62 žáků    61 žáků    67 žáků 

 celkem  407 žáků  407 žáků  410 žáků 

 

 

Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech: 
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4.3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem k 30.9: 

 

školní rok:     2014/2015       2015/2016  2016/2017 

- v základním studiu:     407 žáků        407 žáků              410 žáků 

- studium pro dospělé:                0 žáků            0 žáků                  0 žáků 

 

 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání: 

 

školní rok:    2014/2015       2015/2016            2016/2017 

  

hudební obor 

- přípravné studium  2 800,- Kč        3 000,- Kč 3 000,- Kč 

- základní studium  3 300,- Kč        3 200,- Kč 3 200,- Kč 

 

výtvarný obor 

- přípravné studium  2 800,- Kč             3 000,- Kč 3 000,- Kč 

- základní studium  3 100,- Kč        3 200,- Kč 3 200,- Kč 

 

taneční obor 

- přípravné studium  2 800,- Kč        3 000,- Kč 3 000,- Kč 

- základní studium  3 300,- Kč        3 200,- Kč 3 200,- Kč 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: KRKAVCOVITÍ - prostorová tvorba 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, závěrečných a 

absolventských zkouškách, péče o talentované žáky 
 

V našem vzdělávacím programu je prioritou propojení všech oborů, které škola zřizuje, 

tj. hudebního, tanečního a výtvarného. Dalším bodem jsou pak akce a projekty na míru, 

kam především patří vzdělávací pořady pro děti předškolního věku a žáky základních škol. 

Podle doložených výsledků ze soutěží je zřejmé, že škola k těmto cílům směřuje, a je při tom 

velmi úspěšná. I v oblasti akcí a projektů na míru jsme dosáhli vytýčených výsledků  

pro tento školní rok. Vždyť jen výchovně vzdělávací programy se ve škole navštívilo  

na 600 dětí z MŠ obvodu Ostrava Jih. Přehled všech výsledků a akcí je pak součástí kapitoly 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 

 

Soubory a orchestry pracující při škole: 

Taneční soubor: Studio pohybu „ELKO“. 

Soubor zobcových fléten Miroslavy Valderové. 

Taneční orchestr vedený Tomášem Hanákem. 

Skupina Přemysla Mixy „HORKÁ JEHLA“. 

Flétnový soubor Moniky Kozmonové „FLÉTŇATA“. 

Kytarový soubor Zdeňka Hona. 

Bicí soubor Dalimila Závackého „PALIČÁCI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční orchestr Tomáše Hanáka 
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5.1. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2016/2017 se konaly soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v oboru hudebním – 

hra na klavír, hra na kytaru, jazzové a ostatní orchestry.  

 

Výsledky soutěží v hudebním oboru: 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – hra na klavír 

Okresní kolo:    J. Polášek – 2. místo (IV. kategorie) 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – hra na kytaru: 

Okresní kolo:   J. Jedlička – 1. místo (III. kategorie) 

Krajské kolo:   J. Jedlička – 2. místo (III. kategorie) 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – jazzové a ostatní orchestry: 

Krajské kolo:   Taneční orchestr T. Hanáka – zlaté pásmo (II. kategorie) 

– postup do ústředního kola 

D. Horváth – zvláštní ocenění poroty za mimořádný instrumentální výkon 

V. Doležal – zvláštní ocenění poroty za mimořádný sólový výkon 

 

Koncert vítězů krajského kola v Hradci nad Moravicí: 

Taneční orchestr T. Hanáka – pamětní list 

Ústřední kolo: Taneční orchestr T. Hanáka – stříbrné pásmo (II. kategorie) 
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IV. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

A. Štěpánková – zlaté pásmo (zpěv) 

N. Dervishi – zlaté pásmo (zpěv) 

M. Slezáková – zlaté pásmo (zpěv) 

A. Halász – zlaté pásmo (zpěv) 

J. Vašek, M. Březnická, T. Havránková – stříbrné pásmo (flétnové trio) 

 

Písňová soutěž B. Martinů: 

N. Sýkorová – čestné uznání (kategorie II. A) 

D. Paličková – pamětní list (kategorie I. B) 

 

15. ročník mezinárodní interpretační soutěže „Pro Bohemia“ 

L. Pajurková – čestné uznání 1. stupně (kategorie 0.) 

 

III. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu 

„O cenu Leoše Janáčka“ 

D. Paličková – stříbrné pásmo (kategorie 1.) 

 

III. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ MSK 

„Múzy Leona Juřici“ 

Komorní ansámbl „Flétňata“ – stříbrné pásmo (kategorie II. A) 

Kvarteto zobcových fléten – zlaté pásmo (kategorie II. B) 

 

I. ročník celostátního happeningu ZUŠ – „ZUŠ OPEN“ 

  Pamětní list za účast 
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Výsledky soutěží v tanečním oboru:  

 

8. ročník taneční soutěže „Paforta 2016“ 

„Atlas mraků“ – 2. místo (kategorie A2) 

„Ornamenty“ – 2. místo (kategorie A3 ) 

„Gaučing“ – 1. místo (kategorie A4) 

„Stačí věřit“ – 2. místo (kategorie A4 ) 

Studio pohybu Elko – účastnický list 

 

„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2017“ 

Diplom – „Nový kluk od vedle“ – za výběr a zpracování námětu 

Diplom – „Darebnice“ – za scénické zpracování lidového tance 

Účastnický list – Taneční skupině ZUŠ vedením A. Chrenové a E. Vajsové 

 

XX. ročník soutěže moderního a scénického tance amatérských kolektivů 

 „O pohár města Hlučína“ -  Hlučínský talent 2017 

„Darebnice“ – 3. místo (kategorie scénický tanec do 15 let) 

„Stačí věřit“ – 3. místo (kategorie scénický tanec nad 16 let) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hlučínský talent 2017“ dne 13.5.2017 v DK Hlučín 
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Výsledky soutěží ve výtvarném oboru:   

 

IV. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

N. Bartusková, M. Kempná, K. Spáčilová, G. Tomisová, K. Tomisová, N. Zuská – zlaté pásmo 

 

Soutěž SVČO Tajemný svět barev „Afrika“: 

M. Danysová, E. Křupalová, A. Jamková, Saydoková, E. Adamusová, M. Březnická, 

M. Zimčíková, T. Kellnerová – diplom za vítěznou práci -  uvedena na obálce zprávy 

Kolektiv žáků ZUŠ – diplom za vítěznou práci 

 

Krajské kolo soutěže VO – řady výtvarných prací a výtvarné projekty 

„Zvětšeno“ – stříbrné pásmo (kategorie IV.) 

„Části“ – bronzové pásmo (kategorie IV.) 

 

Přehlídka výtvarných oborů ostravských ZUŠ „XVII. Jarní salon 2017“ 

 téma“ Zelená“ – diplom za účast 

 

MÚZA – MÚZIÁDA 2017 – „Múzy v Muzeu“ 

pamětní list 

 

XXVIII. ročník dětské výtvarné soutěže „Děti malují pro konto bariéry“ – SVČ Lužánky 

téma „Léto – v noci“   

 K. Rucká – „Netopýr“ 

  3. místo 

J. Poláček – „Jaguár“  

3. místo 
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5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách 

 

V termínu od 31.5. – 5.6.2017 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru: 

Závěrečnou zkoušku vykonalo celkem 239 žáků hudebního oboru, všichni žáci vykonali 

závěrečnou zkoušku v řádném termínu.  

S vyznamenáním prospělo 196 žáků, prospělo 43 žáků: 

Klavír:            celkem 48 žáků – s vyznamenáním 30, prospělo 18;  

EKN:            celkem 29 žáků – s vyznamenáním 27, prospěli 2;  

Smyčcové nástroje:  celkem 9 žáků – s vyznamenáním 6, prospělo 3;  

Kytara:            celkem 38 žáků – s vyznamenáním 32, prospělo 6;  

Hlasová výchova:  celkem 27 žáků – s vyznamenáním 21, prospělo 6; 

Dechové a bicí nástroje: celkem 88 žáků – s vyznamenáním 80, prospělo 8.  

Závěrečnou postupovou zkoušku rovněž vykonalo 23 žáků přípravného stupně, kteří byli 

přijati do základního studia. 

 

Žáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci vernisáže a výstavy 

v prostorách naší ZUŠ v termínu od 16.6. – 29.6.2017. 

Celkem 76 žáků, s vyznamenáním prospělo 76 žáků. 

Do základního studia byli na základě postupové zkoušky přijati 4 žáci přípravného stupně. 

 

Žáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního galakoncertu 

dne 7.6.2017 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  

Celkem 50 žáků, s vyznamenáním prospělo 50žáků.  

Do základního studia bylo po úspěšně zvládnuté postupové zkoušce přijato všech 14 žáků 

přípravného stupně. 

 

V tomto školním roce absolvovalo celkem 39 žáků I. a II. stupně:  

V hudebním oboru to bylo 20 žáků, ve výtvarném oboru 9 žáci a v tanečním oboru  

10 žáků. 
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5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 se připravovala k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol:   

1 žákyně výtvarného oboru:  AVE ART Ostrava; obor Motion design – přijata; 

    

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
 

 

K problematice prevence sociálně patologických jevů je v naší organizaci přistupováno 

individuálně, z podstaty převahy výuky individuálního vyučování mají učitelé hudebního 

oboru možnost případné sociálně patologické jevy konzultovat s vedením školy a přijmout 

výchovné strategie pro individuální péči o žáka. 

  

Při zahájení školního roku jsou všichni žáci a jejich zákonní zástupci, informováni o všech 

možnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky.  

Žáci i rodiče mají možnost se dále vyjádřit nebo požádat o radu u kteréhokoliv 

pedagogického zaměstnance školy. Vzhledem k zaměření školy se proto s touto 

problematikou nesetkáváme. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vycházející hvězdičky“ dne 20.3.2017 v hudebním sále DK Akord 
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7. Vzdělávání pracovníků 
 

7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 

Termín 

akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Částka v 

Kč 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 

8. – 

9.12.2016 
12 hodin Praha Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.580,- 

Co znamení když se řekne 

„kvalitní škola?“  

Společné vzdělávání v ZUŠ 

26. – 

27.1.2017 
8 hodin Ostrava MÚZA ŘŠ 270,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

vedoucích pracovníků ZUŠ 

24.- 25.5. 

2017 
12 hodin Mikulov Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.760,- 

„ŠVP pro zkušeného učitele“ 
31.8. – 

1.9.2017 
5 hodin 

Malá 

Morávka 
MÚZA ŘŠ 300,-  

 

 

7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení 

odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Oddě-

lení 

Částka 

v Kč 

Podpora práce pedagogů TO 

ZUŠ – Klasická taneční 

technika a její současné pojetí 

1.10., 5.11., a 

10.12.2016  
21 hodin 

Klášterec 

nad Ohří 

ZUŠ 

Klášterec 

nad Ohří 

1 uč. taneční 3.600,- 

Výtvarná laboratoř – 

Možnosti kresby 

21. – 

23.10.2016 
16 hodin 

Plumlov 

na 

Prostějovs

ku 

Společnost 

TTM z.s. 
1 uč. výtvarný 1.950,- 

Základní umělecké vzdělávání 

– Zkušený učitel 

10.5. a 

1.6.2016 

22.9. a 

7.10.2016 

24 hodin Ostrava 
NIDV 

Ostrava 
3 uč. 

dechové 

kytarové 

PS a HN 

2.400,- 

Ostravská setkání se zobcovou 

flétnou – Moderní metody 

výuky hry na zobcovou flétnu 

VIII. 

19.10.2016 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 400,-  

Jak zlepšit komunikaci 

s rodiči a žáky 
16.1.2017 5 hodin Praha 

Agentura 

Majestic 
1 uč. taneční 1.050,-  

Hra jako nástroj motivace a 

inspirace v hodinách výtvarné 

výchovy 

27.2.2017 4 hodiny Ostrava KVIC Ostrava 1 uč. výtvarný 640,- 
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Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Oddě-

lení 

Částka 

v Kč 

Ostravská setkání se zobcovou 

flétnou – Stará hudba ve 

výuce hry na zobcovou flétnu 

VII. 

22.3.2017 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 400,-  

Využití nových metod a forem 

ve výuce dechových nástrojů 

na ZUŠ – příčná flétna 

7.6.2017 8 hodin 
ZUŠ E. 

Marhuly 
ZUŠ O.- Mar. 

Hory 
1 uč. dechové 600,-  

 
 

 

7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast Pracovník 

Částka 

v Kč 

Workshop pro ekonomy PO 

MSK 
21.9.2016 3 hodiny Ostrava MSK 1 

ekonom 

účetní 
0,- 

Portál majetku - FaMa+ 31.10.2016 4 hodiny Ostrava MSK 1 
ekonom 

účetní 
0,- 

Roční účetní závěrka a 

inventarizace za rok 2016 pro 

ÚSC a PO 

7.12.2016 5 hodin Ostrava 
Účetnictví 

obce 
1 

ekonom 

účetní 
1.790,- 

Změny v účetnictví a daních 

příspěvkových organizací 
23.2.2017 5 hodin Ostrava 

Integra 

centrum 

s.r.o. 

1 
ekonom 

účetní 
1.500,- 

Účetnictví PO řízených ÚSC 

– Aktuální problémy 

účetnictví a daní z příjmů roku 

2017 ve školství 

22.5.2017 7 hodin 
SVČ Mor. 

Ostrava 

Paris 

vzdělávací 

agentura 

s.r.o. 

1 
ekonom 

účetní 
1.300,- 

Metodické setkání k registru 

smluv a novele zákona o 

střetu zájmů 

7.6.2017 1,5 hodiny Ostrava MSK 1 
ekonom 

účetní 
0,- 

Školení právního 

informačního systému 

CODEXIS ONLINE 

14.6.2017 2 hodiny Ostrava MSK 1 
ekonom 

účetní 
0,- 
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7.4. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Částka v 

Kč 

Školení BOZP bezpečnostních 

techniků škol a školských 

zařízení  

5.10.2016 2 hodiny 
KORT 

Ostrava 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

bezpečnostní 

technik 
400,- 

Školení a odborná příprava 

zaměstnanců, požární hlídky a 

preventisty v oblasti požární 

ochrany 

20.10.2016 2 hodiny 
ZUŠ 

Sologubova 

PROKON 

Ing. Antonín 

Konečný 

všichni 

zaměstnanci 
1.900,- 

Školení první pomoci 10.2.2017 4 hodiny Ostrava Jiří Marel 
3 

zaměstnanci 
2.400,- 

Školení řidičů referentů 15.5.2017 3 hodiny Ostrava MSK 
8 

zaměstnanců 
0,- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: „Zelená“ – Jarní salon 2017 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

Září:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Schůzky PK  

Nábory žáků do ZUŠ, schůzky s rodiči  

Porada ředitelů ZUŠ Moravskoslezského kraje – Ostravice, ŘŠ 

Workshop pro ekonomy škol a školských zařízení 

Seminář „Zkušený učitel“ - NIDV 

  

Říjen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Seminář „Zkušený učitel“ – NIDV 

Schůzka městské klavírní sekce – ZUŠ Ostrava – Petřkovice, ŘŠ  

Dvoudenní školení AZUŠ – Brno, ŘŠ  

Školení PO 

Schůzka městské kytarové sekce – ZUŠ Ostrava – Hrabůvka 

Návštěva žáků VO – Výstava a galerijní animace v GVUO 

Soutěžní přehlídka na počest I. Hurníka – „Múzy I. Hurníka“ - ZUŠ Háj ve Slezsku  

Pěvecká soutěž „Soutěž B. Martinů“ – Gymnázium J. Nerudy v Praze 

Seminář „Trendy současného tance“ – JKO 

Hudební podvečer žáků HO 

Školení „Správa majetku FAMA“ - KÚ 
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Listopad:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada   

Schůzky PK  

Taneční workshopový víkend – Výstaviště Brno 

Koncert „Jazz Talent“ – Klub Parník, Ostrava 1 

Seminář „Nové metody výuky ve hře na kytaru“ – JKO  

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ 

Hudební podvečer žáků dechového oddělení – sál ZUŠ 

Vystoupení žáků HO – DS Korýtko 

Hudební pédvečer žáků pěveckého oddělení – sál ZUŠ 

Setkání „Nejen s absolventy“ – sál ZUŠ  

Taneční soutěž „Paforta“ – DK Akord, Ostrava-Zábřeh 

Hudební podvečer žáků EKN a smyčcového oddělení 

 

Prosinec:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Seminář „Roční účetní závěrka a inventarizace“ – KÚ Ostrava 

„Mikulášský koncert“ – sál ZUŠ 

„Vánoční koncert“ – DK Akord  

Setkání s představiteli kraje – GONG, ŘŠ  

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ – Praha 2015, ŘŠ, ZŘŠ 

Seminář „Výuka taneční klasická výuka na ZUŠ“ – Taneční konzervatoř v Praze 

Vystoupení žáků HO na koncertě Biskupského Gymnázia v Ostravě – Porubě 

Vystoupení žáků HO v DS Magnolie – Ostrava – Vítkovice 

Třídní vánoční besídky jednotlivých pedagogů  

Ukázka výtvarných prací žáků VO na Vánočním koncertě – DK Akord  
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Leden:  

Porada vedení  

Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzky PK  

Klasifikační porada  

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ 

Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na klavír, sál ZUŠ  

Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na kytaru, sál ZUŠ 

Dvoudenní školení „MÚZA“ – Prostřední Bečva, ŘŠ 

Fyzická inventarizace – ZŘŠ, ekonomka a člen komise 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016/2017  

 

 

Únor:           

Porada vedení 

Pedagogická rada, Umělecká rada 

Návštěva kina ART – žákyně TO a pedagog 

Seminář „Saxofon“ – ZUŠ Ostrava – Poruba 

Hudební podvečer žáků HO – sál ZUŠ 

Seminář „Klarinet – součástí komorní hudby různých seskupení“ – JKO 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na klavír, ZUŠ Moravská Ostrava 

Porada ředitelů ZUŠ – MSK KÚ Ostrava 1, ŘŠ  

Školení „Změny v účetnictví a daních přísp. organizací v r. 2017 – Ostrava, pí. ekonomka 

Seminář „Hra, jako nástroj motivace a inspirace v hodinách VO“ – KVIC 
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Březen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Schůzky PK 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na kytaru, ZUŠ Slezská Ostrava 

Schůzka městské sekce VO – Klub Atlantik, Ostrava 

Seminář pro pedagogy naší ZUŠ – E. Vajsová: Speciální potřeby žáka 

Koncert „Vycházející hvězdičky“ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh 

Galerijní animace „Narušená Imaginace“ – GVUO 

Seminář „Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu“ – JKO 

Vystoupení žáků HO v DS Magnolie, Ostrava – Vítkovice 

Hudební podvečer žáků dechového oddělení – sál ZUŠ  

10. ročník nesoutěžní přehlídky „Máme rádi Baroko“ – Církevní konzervatoř Opava 

 

Duben: 

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Krajská přehlídka scénického tance žáků TO – JKO 

Interní předehrávka žáků pěveckého oddělení – sál ZUŠ 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na kytaru, ZUŠ Frýdek Místek 

Vystoupení žáků HO pro občany s životním jubileem – Radnice Vítkovice 

Soutěž „Pro Bohemia“ – JKO 

Instalace výtvarných prací žáků VO v budově ČŠI v Ostravě 

Instalace a vernisáž prací žáků VO „Jarní salón 20017“ – ZUŠ Moravská Ostrava 

Koncert „Populární hudba“ – Klub DK Akord, Ostrava – Zábřeh 

Výtvarná soutěž „Oči dokořán 2017“ – ZUŠ Opava 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – Taneční orchestry, ZUŠ Havířov 
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I. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Výchovné koncerty pro MŠ 

Školení ekonomů – Bývalá jazyková škola v Ostravě, pí. ekonomka  

Veřejné třídní předehrávky – sál ZUŠ 

Zápisy dětí do ZUŠ – Den otevřených dveří 

Seminář „Ostravská setkání s příčnou flétnou – metodika hry“ – JAKO 

Pěvecká soutěž „Talent Ostrava“ – Klub Parník 

 

 

Květen:   

Soutěžní přehlídka „Múzy L. Juřici“ – ZUŠ Orlová - Poruba  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzka výboru MÚZA – ZUŠ Mar. Hory, ŘŠ 

Výchovné koncerty pro žáky MŠ 

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ 

II. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

III. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Přehlídka žáků TO ZUŠ – ZUŠ Havířov 

Taneční soutěž „ Hlučínský talent“ – žáci TO, Hlučín  

3. ročník pěvecké soutěže „O cenu Leoše Janáčka 2017“ – Lidová Konzervatoř 

Školení řidičů – KÚ 

Veřejné třídní předehrávky – sál ZUŠ 

Prověrky BOZP  

IV. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

V. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Školení FKSP – Obchodní akademie, ŘŠ 
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Školení „Účetnictví v příspěvkových organizacích“ – SVČ Ostrava, pí. ekonomka 

Zápisy dětí do ZUŠ 

Celostátní vzdělávací setkání ředitelů ZUŠ – Mikulov, ŘŠ 

Nesoutěžní přehlídka žáků ZUŠ „Filmové melodie“ – Hlučín 

Projekt – „ZUŠ OPEN“ 

 

Červen:   

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Schůzky PK  

Galakoncert žáků TO – JKO 

Závěrečné zkoušky 

Vystoupení žáků HO v DS Sluníčko 

Klasifikační porada 

Školení „Metodické setkání k registru smluv“ – KÚ, pí. ekonomka 

Ústřední kolo soutěží ZUŠ v oboru – Taneční orchestry, Litvínov 

Školení „Právní informační systém CODEXIS“ – KÚ, pí. ekonomka 

Vernisáž a výstava výtvarných prací žáků naší ZUŠ – prostory ZUŠ 

Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za šk. rok 2016/2017  – DK Akord, Ostrava – Zábřeh 

Schůzka městské klavírní sekce – ZUŠ Ostrava - Petřkovice 

Ukončení školního roku 2016/2017  

 

Červenec a srpen:  

Realizace „Výměny koberců v kancelářích a sborovně školy“ 

Čerpání řádné dovolené   
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9. Výsledky kontrol a revizní činnost 

 

9.1. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla provedena kontrola Českou školní inspekcí a to v termínu 

od 20. – 22.2.2017 . Inspekční zpráva čj.: ČŠIT-201/17-T ze dne 9.3.2017 a Protokol  

o kontrole čj.: ČŠIT-202/17-T ze dne 9.3.2017 jsou přílohou výroční zprávy.  Předmětem 

inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní uměleckou školou. ČŠI mimo jiné velmi kladně hodnotila 

mezioborovou spolupráci a společné koncerty žáků, výborné výsledky v soutěžích  

a dlouhodobě nadstandartní výsledky tanečního oboru. Škola si dlouhodobě udržuje vysokou 

kvalitu vzdělávání.  

 

9.2. Kontrola zřizovatele 

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla kontrola zřizovatele na hospodaření s veřejnými 

prostředky.  Poslední kontrola byla provedena ve dnech 25.3.2015 – 2.4.2015.   

Protokol o kontrole je přiložený ve výroční zprávě za daný kalendářní rok.  

 

 

9.3. Kontroly jiných organizací 

 

Ve školním roce 2016/2017 byla provedena kontrola krajské hygienické stanice MSK  

na ochranu veřejného zdraví. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a Protokol o kontrole  

čj.: KHSMS 61539/2016/OV/HDM ze dne 24.11.2016 je přílohou výroční zprávy.  

Kontrola Okresní spáry sociálního zabezpečení proběhla za období od 1.4.2014  

do 28.2.2017 a Protokol č. 1195/17/891 ze dne 18.4.2017 je rovněž přílohou výroční zprávy. 

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
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9.4. Revize 

 

Ve školním roce 2016/2017 byly provedeny pravidelné kontroly a revize tělocvičného 

nářadí, hasicích přístrojů a požární vody a revize elektrospotřebičů a ručního nářadí. 

 

9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO 

 

Roční prověrka byla provedena dne 16.5.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: „Mikroorganismy“ – olejový pastel, terpentýnový olej 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její zřizovatel 

Moravskoslezský kraj. 

10.1. Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2016 v Kč 

 

Příspěvky a dotace – MŠMT stanoveno čerpáno 

1. Přímé náklady na vzdělávání - kraje 7 304 000,00 7 304 000,00 

ÚZ 33353 prostředky na platy  5 380 000,00 5 380 000,00 

v tom: ostatní osobní náklady  7 000,00 7 000,00 

  zákonné odvody 1 831 000,00 1 831 225,00 

  FKSP 81 000,00 80 775,00 

  přímý ONIV – náhrady DPN 5 000,00 5 000,00 

2. Rozvojový program „Zvýšení platů 

pracovníků v regionálním školství“ - MŠMT 
215 060,00 215 060,00 

ÚZ 33052 prostředky na platy 158 716,00 158 716,00 

v tom: zákonné odvody 53 963,00 53 963,00 

 FKSP 2 381,00 2 381,00 

CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE MŠMT 7 519 060,00  7 519 060,00  

1. Příspěvky a dotace od zřizovatele „Na posílení 

mzdových prostředků vč. odvodů“ 
14 900,00 14 900,00 

ÚZ 131 prostředky na platy 11 000,00 11 000,00 

v tom: zákonné odvody 3 835,00 3 735,00 

 FKSP 165,00 165,00 

CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE 

ZŘIZOVATELE 
14 900,00 14 900,00 

CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 7 533 960,00  7 533 960,00 

 

Další dotace, které byly organizaci poskytnuty: 

 

Neinvestiční dotace: 0,- Kč    Investiční dotace:  0,- Kč 
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10.2. Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku 2016 

 

Celkové výnosy (příjmy) z hlavní činnosti byly v roce 2016 dosaženy v celkové výši  

9 037 323,43 Kč. Z toho vlastní výnosy celkem 1 503 363,43 Kč jsou za úhradu 

neinvestičních nákladů v ZUŠ – školné 1 278 796,- Kč, výnosy z pronájmu hudebních 

nástrojů 8 200,- Kč a ostatní výnosy, které zahrnují především úroky bankovních účtů  

ve výši 951,43 Kč a časové rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti 

ve výši 38 967,- Kč.  V roce 2016 jsme čerpali částku 5 000,- Kč z rezervního fondu 

z ostatních titulů na nákup učebních pomůcek, částku 34 736,- Kč z fondu odměn  

na odměnu paní ředitelky a zaměstnanců školy, částku 120 000,- Kč z investičního fondu  

na posílení zdrojů oprav a údržby. Ostatní výnosy byly proúčtovány ve výši 16 713,- Kč 

jako finanční prostředky na nákup pracovních sešitů, prostředky za soukromé kopírování 

a prostředky za umístění nápojového automatu. 

Výnosy z vlastní činnosti jsou hodnoceny jako stabilní, meziročně vykazujeme mírný pokles 

v oblasti úhrady tzv. školného, což je pro naši organizaci nejvýznamnější položka výnosů, 

kterou jsme schopni ovlivnit a naplánovat. Jsme ovšem vázáni limitem počtu žáků, které 

můžeme přijmout pro výuku v uměleckých oborech.  

 

 

Grafické znázornění celkových výnosů v tis. Kč: 

 

 

 

9933,25 

8402,6 8188,35 
8944,95 8609,68 8492,38 8729,57 9037,32 

Výnosy celkem za rok: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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10.3. Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku 2016 

 

Celkové náklady (výdaje) z hlavní činnosti byly v roce 2016 dosaženy v celkové výši 

8 998 391,50 Kč. Z toho vlastní náklady ve výši 1 464 431,50 Kč zahrnují především 

spotřebu materiálu: 190 079,49 Kč, hlavní podíl této položky představuje materiál pro 

výuku v jednotlivých oborech; spotřeba energií: 261 102,01 Kč; opravy a udržování: 

316 286,80 Kč - v této částce jsou zahrnuty náklady na opravu rozvodů vody ve výši  

260 tis. Kč, dále jsou zde zahrnuty prostředky na opravy a ladění hudebních nástrojů  

a drobné opravy a údržbu. Cestovné: 30 093,- Kč, náklady na reprezentaci:  

1 460,- Kč, ostatní služby: 268 045,18 Kč, z toho bych zde zmínila částku za pronájmy 

učeben ve výši 45 335,- Kč a služby zpracování dat – mezd ve výši 58 400,- Kč. 

Ve mzdových nákladech bylo proúčtováno celkem 63 452,- Kč a to částkou 35 tis. Kč  

na použití fondu odměn a částkou 29 tis. Kč na dávky nemocenského pojištění. Zákonné 

odvody k použití fondu odměn byly proúčtovány ve výši 12 349,- Kč. 

Na pořízení drobného dlouhodobého majetku jsme čerpali 134 142,- Kč, z toho na učební 

pomůcky 95 tis. Kč. Dalšími náklady jsou odpisy dlouhodobého majetku: 109 008,- Kč  

a ostatní finanční náklady jako například příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši  

20 093,50 Kč, povinné úrazové pojištění 22 936,- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců  

ve výši 27 880,- Kč, dále pak vstupní a periodické lékařské prohlídky ve výši 5 010,- Kč. 

Naše škola vede vyrovnaný rozpočet v oblasti vlastních zdrojů, který v průběhu roku 

analyzuje a upravuje dle skutečných požadavků a potřeb tak, aby byl výsledek hospodaření 

nulový. 

 

Grafické znázornění celkových nákladů v tis. Kč: 

 

 

9802,99 

7921,19 8040,79 
8817,04 8471,44 8371,82 8648 8998,39 

Náklady celkem za rok: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Grafické znázornění vlastních výnosů a nákladů z činnosti v tis. Kč: 
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Účelový znak 5 - vlastní náklady za rok: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Účelový znak 5 - vlastní výnosy za rok: 
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Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017 Stránka 36 ze 44 

130,25 

481,41 

147,56 127,91 138,24 120,56 
81,58 

38,93 

Výsledek hospodaření v tis. Kč za rok: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10.4. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2016 

 

Výsledek hospodaření:       39 112,69 Kč 

daň z příjmu:                        180,76 Kč 

po zdanění:                   38 931,93 Kč 

peněžně krytý:         38 931,93 Kč 

 

 

V závěru roku jsme již naplánovali výsledek hospodaření ve výši 50 tis. Kč po předchozí 

analýze provozních výdajů, pořídili jsme však ještě učební pomůcky.  

 

 

Grafické znázornění výsledku hospodaření v tis. Kč: 
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10.5. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2016 

 

1. fond odměn – účet 411: 55 264,- Kč - peněžně krytý v plné výši 

a) počáteční stav: 30 000,- Kč; 

b) tvorba: 60 000,- Kč jako příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření; 

c) čerpání: 34 736,- Kč na odměny zaměstnanců školy; 

d) krytí: fond odměn je finančně plně krytý. 

  

2. fond FKSP – účet 412: 43 729,90 Kč - peněžně krytý v plné výši 

a) počáteční stav: 15 216,40 Kč; 

b) tvorba: 84 272,- Kč – základní příděl dle vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb.; 

c) čerpání: 15 653,50 Kč bylo použito na stravné – blíže viz bod H. Závodní stravování,  

na společnou rekreaci bylo vyčerpáno 6 637,- Kč, kulturu, tělovýchovu a sport bylo 

vyčerpáno 25 968,- Kč, peněžní a nepeněžní dary u příležitosti výročí životních nebo 

pracovních byly v roce 2016 poskytnuty ve výši 7 500,- Kč; 

d) krytí: příděl do fondu za měsíc prosinec ve výši 8 541,- Kč - byl převeden v lednu 2017  

při výplatě mezd za prosinec 2016; při vyúčtování celkového přídělu za rok 2016 bylo 

vyčísleno 5,- Kč jako vyšší převod přídělu vzniklý zaokrouhlováním částek  

při měsíčních převodech – viz tabulka Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování 

mezd, tato částka byla převedena zpět do provozu 10.1.2017. 

 

3. fond rezervní ze zlepšeného VH – účet 413: 311 184,06 Kč – peněžně plně krytý 

a) počáteční stav: 409 605,93 Kč; 

b) příděl ze zlepšeného VH: 21 578,13 Kč;  

c) čerpání: 120 000,- Kč na posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele; 

d) krytí: fond je finančně krytý v plné výši. 

 

4. fond rezervní z ostatních titulů – účet 414: 0,- Kč 

a) počáteční stav: 0,- Kč; 

b) tvorba: 5 000,- Kč – účelový peněžní dar pro hudební obor školy; 

c) čerpání: 5 000,- Kč – čerpání účelových peněžních darů na nákup učebních pomůcek. 
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5. fond investic – účet 416: 275 353,97 Kč- peněžně krytý v plné výši  

a) počáteční stav: 315 432,57 Kč; 

b) tvorba: 79 921,40 Kč; odpisy dlouhodobého majetku v celkové výši 109 008,- Kč byly  

po legislativní úpravě převedeny pouze ve výši skutečně přijatých peněžních prostředků 

určených na odpisy v částce 70 041,- Kč; touto legislativní úpravou byly formou oprav 

tvorby fondu investic odúčtovány částky za období od počátku účtování tvorby fondu 

investic z investičních transferů do 31.12.2015 v celkové výši -110 119,60 Kč,  

tvorba z odpisů dlouhodobého majetku je v roce 2016 tedy vykazovaná ve výši  

- 40 078,60 Kč; další tvorbou je převod z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele  

ve výši 120 000,- Kč; 

c) čerpání: 120 000,- Kč na posílení oprav a údržby – na projekt „Oprava rozvodů vody“ 

v celkové hodnotě 260 tis. Kč; odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl předepsán;   

d) krytí: fond investic je finančně plně krytý. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Fotodokumentace z projektu „Oprava rozvodů vody“ v celé budově školy 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se nezapojili do programu celoživotního vzdělávání.  

 

13. Předložené a realizované projekty financované  

z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2016/2017 jsme nečerpali prostředky na financování projektů z jiných 

zdrojů.  

 

14. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů   

ve vzdělávání 
 

Škola nemá odborovou organizaci a v tomto roce nespolupracovala s žádnými organizacemi 

zaměstnavatelů. 

Škola spolupracuje s Asociací základních uměleckých škol a Sdružením základních 

uměleckých škol Moravskoslezského kraje – MÚZA. Tyto společnosti pořádají vzdělávací 

semináře pro pedagogy, kteří se jich pravidelně účastní. 

Ředitelka školy se také pravidelně účastní schůzek ředitelů základních uměleckých škol. 
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15. Hodnocení 
 

Školní rok 2016/2017 byl rokem soutěžním, rokem nových projektů, aktivit i rokem 

kontrolním.  

V tomto roce jsme soutěžili v oborech: kytara, taneční orchestry a výtvarný obor. 

Nejvýraznějšího úspěchu jsme dosáhli s Tanečním orchestrem pana T. Hanáka,  

který se „probojoval“ až do celostátního kola soutěží vyhlášených MŠMT. Svým výkonem 

pak získal stříbrné pásmo.  

Ale i ostatní obory vzorně reprezentovaly naší školu a udělaly nám radost. Náš mladý 

kytarista se probojoval až do krajského kola soutěží ZUŠ, kde získal 2. místo a práce 

výtvarného oboru získaly v krajském kole stříbrné pásmo s postupem do celostátního kola. 

Velmi dobře jsme si vedli na soutěžních přehlídkách „ Múzy I. Hurníka“ a „Múzy L. Juřici“.  

Paní učitelka Nováčková pak vzorně reprezentovala školu se svými žáky na soutěži  

„ B. Martinů“ v Praze. 

V DK Akord proběhly významné koncerty pro širokou veřejnost, které jsou již tradiční, 

oblíbené a posluchači velmi navštěvované. 

Mezi ně bych zařadila především Vánoční koncert, tentokrát s podtitulem „ Vánoce spolu“, 

„Vycházející hvězdičky“, koncert pro mladé začínající žáky, a velmi oblíbený koncert 

„Populární hudby“. 

V podzimním čase jsme si naplánovali „Setkání s bývalými absolventy“, které mělo velký 

ohlas a rozhodli jsme se v této aktivitě periodicky  pokračovat. 

Kromě tradičních aktivit, mezi něž patří Výchovné koncerty pro děti MŠ (v tomto roce  

to byla realizace projektu „ Kdo probudí Sněhurku“) jsme se zapojili do celostátního 

happeningu „ZUŠ OPEN“. Tento projekt vznikl za podpory nadace fondu Magdalény 

Kožené . V rámci tohoto projektu se 30.5. 2017 odehrávaly hudební akce. po celé republice  

My jsme se zapojili na „Talentech regionu“ pořádaných na JKO a přenášených rozhlasovou 

stanicí Vltava, následně výstavy „Múzy v muzeu“ a poté společným koncertem se ZUŠ 

Ostrava- Slezská Ostrava. Ten proběhl na Slezskoostravské radnici před zaplněným sálem 

a sklidil velký obdiv. Ani letos jsme nevynechali účast na Muziádě a představili jsme  

se na Karolíně s hudebním i tanečním vystoupením. 

Pro naše seniory jsme připravili nejednu kulturní akci, ať už se jednalo o DS Korýtko,  

DD Magnolie i Úřad městského obvodu Ostrava Vítkovice. 
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V měsíci únoru jsme na škole přivítali pracovníky České školní inspekce, kteří provedli 

kontrolní inspekční činnost naší organizace. 

Jsme velmi rádi, že naše práce byla v souladu se ŠVP, RVP a dostali jsme velice pěknou 

zpětnou vazbu. Celá inspekční zpráva je pak přílohou této výroční zprávy. Velice mě jako 

ředitelku školy potěšilo, že koncepce školy a její naplňování je hodnoceno velmi kladně  

a naše směřování má kvalitní výstupy. 

Proto nás těšilo připravovat všechny další akce a programy. Nemohu se nezmínit o 

„Vernisáži výtvarného oboru“, „Hudebních podvečerech“, „Koncertu vítězů“, „Vyhlášení 

nejlepších žáků“ a jiné.  

Jako každý rok jsme provedli opravy, které započaly již v lednu. Udělali jsme opravu 

učebny bicích nástrojů, revitalizaci šatny pro taneční obor a na prázdniny si nechali výměnu 

koberců do třech kanceláří a sborovny školy. Chodby prošly čištěním koberců.  

Myslím si, že jsme prožili velmi intenzivní rok, naplněný úspěšnou prací, vzděláváním, 

opravami a nákupy pro lepší pracovní prostředí. 

Celému kolektivu všech zaměstnanců bych ráda poděkovala za kvalitní a intenzivní práci, 

kolegialitu a součinnost při realizaci všech aktivit. 

Věřím, že nový školní rok bude minimálně stejně úspěšný. 

 

Jeanetta Poláková Faiglová 

ředitelka školy 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogové na „Vyhlášení nejlepších žáků za školní rok 2016/2017“ dne 20.6.2017 v DK Akord 
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Všechny osobní údaje, uvedené v této výroční zprávě, jsou použity s písemným souhlasem 

zaměstnanců školy, žáků školy nebo jejich zákonných zástupců. 

 

Tato výroční zpráva bude projednána s uměleckou radou školy na říjnové umělecké radě, 

všichni zaměstnanci budou se zprávou seznámeni na pedagogické radě v měsíci říjnu 2017. 

 

Výroční zpráva bude uveřejněna na webových stránkách školy, bude předána zřizovateli 

školy předepsaným způsobem a tištěný originál výroční zprávy včetně příloh bude uložen 

v kanceláři školy. 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracovali: 

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová, ředitelka školy 

 

Renata Orlitová, zástupkyně ředitelky školy 

 

Adriana Halászová, ekonomka školy 
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16. Seznam použitých zkratek: 

 

 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

MSK KÚ  Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 

ZUŠ   Základní umělecká škola 

JKO   Janáčkova konzervatoř v Ostravě 

SUŠ   Střední umělecká škola 

AZUŠ   Asociace základních uměleckých škol 

MÚZA   Sdružením základních uměleckých škol MSK 

EKN   Elektronické klávesové nástroje 

PHV - PS  Přípravná hudební nauka – Přípravné studium 

HN   Hudební nauka 

TO   Taneční obor 

VO   Výtvarný obor 

HO   Hudební obor 

ŘŠ   Ředitelka školy 

ZŘŠ   Zástupkyně ředitelky školy 

uč.   učitel – učitelé 

FKSP   Fond kulturních a sociálních potřeb 

ONIV   Ostatní neinvestiční výdaje 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO   Požární ochrana 

Kč   Korun českých 

tis.   tisíc 

RD - DRD  Rodičovská dovolená - Další rodičovská dovolená 

DPČ   Dohoda o pracovní činnosti  

DVPP   Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

DV   Další vzdělávání 

RVP – ŠVP  Rámcový vzdělávací program – Školní vzdělávací program 
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17. Přílohy 
 

 

a) tabulka: Činnost školy v oblasti zapojení školy do DV a DVPP; 

b) tabulka: Projekty;  

c) zprávy z kontrol; 

d) fotogalerie z akcí školy; 

e) diplomy a ocenění; 

f) programy z akcí školy. 

 

  

Vzhledem k velikosti příloh d) – f) v elektronické podobě jsou tyto části zprávy uveřejněny 

na webových stránkách školy jako samostatný soubor. 

 

 

 

 

 



Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

☐ Rekvalifikace 

☐ Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

☐ Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

☐ Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

☐ Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

☐ Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

☐ Vzdělávání seniorů 

☐ Občanské vzdělávání 

☐ Čeština pro cizince 

☐ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

☐ Jiné – vypište:……………………………. 

 

 

Naše škola neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků – viz bod 12. 

Naši zaměstnanci se těchto akcí účastní u jiných organizací – viz bod. 7. 

 



Nově zahájené projekty: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 
(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 



 

Česká školní inspekce 

Moravskoslezský inspektorát 
____________________________________________________________________________________________________________ 

INSPEKČNÍ ZPRÁVA  
Čj. ČŠIT-201/17-T 

Název právnické osoby 

vykonávající činnost školy 
Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 

9A, příspěvková organizace 

Sídlo Sologubova 9A, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

E-mail právnické osoby zus-sologubova@seznam.cz 

IČ 63731983 

Identifikátor 600004384 

Právní forma příspěvková organizace 

Zastupující Jeanetta Poláková Faiglová 

Zřizovatel Moravskoslezský kraj 

Místa inspekční činnosti Sologubova 9A, 700 30  Ostrava–Zábřeh 

Horymírova 2978/100, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

Bohumíra Dvorského 1049/1, Bělský les,  

700 30  Ostrava-Zábřeh 

Termín inspekční činnosti 20. 2. 2017 − 22. 2. 2017 

Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti. 

Předmět inspekční činnosti 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu dle § 174 odst. 2 

písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu základní umělecké školy 

a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

umělecké vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 
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Charakteristika 

Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9A, příspěvková organizace (dále 

ZUŠ nebo škola) sídlí ve dvoupatrové budově v bezprostředním sousedství jedné 

z místních základních škol. Je velice dobře dostupná městskou hromadnou dopravou. 

Škola má bezbariérový přístup. Výuku poskytuje na dalších dvou místech v prostorách 

základních škol v obvodu Ostrava-Jih na ulici Horymírova 100 a Bohumíra Dvorského 1, 

Bělský les. 

ZUŠ prošla v posledních letech stavebními úpravami, které zkvalitnily podmínky 

vzdělávání. Nabízí potřebné zázemí pro realizaci vzdělávání hudebního, výtvarného 

i tanečního oboru. 

Škola se výrazně profiluje mezioborovou spoluprací, výsledkem jsou netradiční programy 

a projekty. Vzdělávací nabídka školy je pestrá, v hudebním oboru byla rozšířena o výuku 

hry na kontrabas. Dlouhodobě vykazuje vysoký zájem o základní umělecké vzdělávání, 

což dokazuje 100 % naplněnost její kapacity. Ke dni inspekční činnosti se v ZUŠ 

vzdělávalo celkem 406 žáků, z toho 262 žáků v oboru hudebním, ve výtvarném 80 žáků a 

v tanečním 64 žáků v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia. Hudební obor 

je dominantním oborem, navštěvuje ho přibližně 49 % z celkového počtu žáků. Největší 

zájem je o výuku hry na klavír (54 žáků) a výuku hry na zobcovou flétnu (42 žáků). Výuku 

zajišťuje 19 pedagogů (včetně ředitelky). Ve škole působí různá hudební seskupení, kde 

mohou žáci plnit povinnost předmětu Skupinová tvorba. Žáci mohou navštěvovat školní 

orchestr, školní kapelu, kytarový soubor, soubor bicích nástrojů, muzikofiletiku nebo 

soubor zobcových fléten. Škola má vlastní sbírku hudebních nástrojů, které žákům 

pronajímá. 

Stěžejním zdrojem informací o vzdělávací nabídce školy a jejích aktivitách jsou 

aktualizované webové stránky, kde škola pravidelně informuje o své činnosti.  

Hodnocení podmínek vzdělávání  

Koncepční záměry školy jsou postupně a úspěšně naplňovány především v oblasti 

mezioborové spolupráce, která přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání. Škola má jasně 

formulované vize školy i realistické strategie vývoje, které jsou součástí školního 

vzdělávacího programu s názvem Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 

9A, příspěvková organizace s motivačním názvem: „Malá škola s velkým srdcem“ (dále 

ŠVP), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké 

vzdělávání (dále RVP ZUV). Ředitelka školy byla na základě konkurzního řízení 

jmenována do funkce v roce 2000. Vedení školy (ředitelka školy a statutární zástupkyně) 

upřednostňují demokratický styl řízení se zaměřením na osobní kontakt, který se odráží 

v příjemné pracovní atmosféře školy. Daří se jim naplňovat zaměření školy např. 

propojením všech oborů i vize školy, např.: „Vytvořit ve škole atmosféru rodinného 

prostředí, kde žáci, učitelé a rodiče tvoří společný harmonický souzvuk“. Otázky týkající 

se vzdělávání a zásadních dokumentů vedení školy projednává nejen s pedagogickou radou 

zřízenou ze zákona, ale i s uměleckou radou a vedoucími jednotlivých oddělení. Pro dobré 

organizování vlastní činnosti byly vytvořeny validní vnitřní předpisy, které vymezují práva 

a povinnosti jednotlivých účastníků vzdělávání. Všichni zainteresováni byli s předpisy, 

které jsou v praxi naplňovány a dodržovány, prokazatelně seznámeni. Dokumentace 

o průběhu vzdělávání a výsledcích žáků včetně školní matriky je řádně vedená. Jednotlivé 

oblasti vzdělávání včetně bezpečnosti a ochrany zdraví jsou vedením školy pravidelně 

a také dle potřeby monitorovány a následně vyhodnocovány. Velkou pozornost vedení 
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škola věnuje vlastnímu hodnocení, které se uskutečňuje v pravidelných intervalech, 

a poskytuje účinnou zpětnou vazbu. Získané informace o úrovni vzdělávání jsou 

projednávány a následná přijatá opatření směřují ke snaze zkvalitňovat vzdělávací proces 

ve všech jeho fázích včetně účinného hodnocení. Informace o způsobu a pravidlech 

přijímání žáků jsou zveřejňovány na webových stránkách i prostřednictvím tisku. Rovné 

podmínky přijímání žáků ke vzdělávání do nabízených oborů jsou zajištěny efektivními 

a funkčními kritérii. 

Vzdělávání je zajištěno 19 kvalifikovanými pedagogy. Od poslední inspekce se počet 

kvalifikovaných pedagogů výrazně zvýšil. U třech učitelů ředitelka školy využila v souladu 

s příslušným právním předpisem možnosti uznání předpokladu splnění odborné kvalifikace 

na základě skutečnosti, že byli nebo jsou výkonnými umělci. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (dále DVPP) vedení plně podporuje. Na základě projeveného 

zájmu učitelů vytváří potřebné podmínky pro jejich účast na vzdělávacích akcích, o čemž 

svědčí přehledně vedena dokumentace o absolvování seminářů a dalších akcí. Každý učitel 

má zpracován plán profesního rozvoje, který je každoročně aktualizován. Rovněž 

začínajícím učitelům je věnována potřebná pozornost a péče prostřednictvím uvádějících 

učitelů. O kvalitě pedagogického sboru svědčí zájem odborné veřejnosti o účast některých 

pedagogů v odborných porotách soutěží. Někteří pedagogové působí jako lektoři, vyučují 

na středních i vysokých uměleckých školách. Řada z nich je nadále aktívními umělci 

(účinkují po celém světě, jsou hráči různých souborů i orchestrů). Za vynikající 

pedagogickou práci byli někteří oceněni porotami v soutěžích i přehlídkách, v roce 2011 

a 2016 obdržela učitelka tanečního oboru ocenění „Pedagog roku“.  

V roce 2013 prošla budova školy na ulici Sologubova významnou proměnou (výměna 

oken, zateplení budovy a nová fasáda). Podstatnou změnu zaznamenal také interiér školy. 

Celková rekonstrukce proběhla v učebně bicích nástrojů, kde došlo ke speciální úpravě 

odhlučnění. Učebny hudebního oboru byly vybaveny novými hudebními nástroji (klavíry, 

saxofony, klarinety, soubor barokních fléten, elektronické klávesové nástroji, houslemi, 

kytarami apod.). Do hudebního sálu bylo zakoupeno koncertní křídlo. Učebna hudební 

nauky byla vybavena interaktivní tabuli, která je praxi využívána a slouží ke zkvalitnění 

výuky. Svou velikostí je méně prostorná, což je limitující pro organizaci předmětu. Škola 

na tuto skutečnost reaguje tím, že počet žáků v jednotlivých ročnících tomuto omezení 

přizpůsobuje (do jednotlivých ročníků je zapsáno maximálně patnáct žáků). Na výborné 

úrovni je vybavení oddělení bicích nástrojů. V  budově na ulici Sologubova probíhá také 

výuka výtvarného a tanečního oboru. Dva ateliéry výtvarného oboru s dostatkem 

výtvarného materiálu jsou dle zaměření na plošnou a prostorovou tvorbu vhodně vybaveny 

pracovními stoly, malířskými stojany, kreslícími deskami, zabezpečeným grafickým lisem, 

keramickou pecí, nově zakoupeným hrnčířským kruhem i nábytkem. Pro modernizaci 

výuky slouží počítač se softwarovým vybavením a další metodické pomůcky. Taneční obor 

disponuje dvěma velmi dobře vybavenými tanečními sály s novým gymnastickým 

kobercem. V jednom sále již byla nově položena vhodná certifikovaná podlaha. Sociální 

zázemí pro žáky tanečního oboru je rovněž velmi dobré.  

Podmínky na dalších místech poskytovaného vzdělávání v základních školách jsou na 

požadované úrovni. Pro výuku hudebního oboru jsou využívány 2 – 3 kmenové učebny 

základních škol, které jsou přizpůsobeny uměleckému vzdělávání. Na výuku skupinových 

předmětů žáci dochází do kmenové budovy školy, čímž jsou zajištěny předpoklady pro 

realizaci kolektivních předmětů.  

Škola vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti žáků při školních i mimoškolních 

aktivitách. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při akcích pořádaných školou má 
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stanovená pravidla a provádí dohled. Žáci jsou seznamováni s riziky a poučováni v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Pedagogičtí pracovníci jsou vzděláváni 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Od poslední inspekce se výrazně zkvalitnily 

bezpečnostní podmínky školy instalováním dělící stěny mezi schodištěm a chodbou v celé 

budově školy. Vstup je zajištěn bezpečnostními čipy. Vzhledem ke skutečnosti, že se škola 

nachází v méně stabilní sociální lokalitě, věnuje velkou pozornost prevenci sociálně 

patologických jevů. 

Finanční prostředky, které měla škola v letech 2015 a 2016 k dispozici, byly dostatečné 

k zabezpečení vzdělávacích dokumentů. Škola hospodařila především s finančními 

prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na přímé výdaje na vzdělávání a účelovými 

dotacemi z rozvojových programů, příjmy z úplaty za vzdělávání a za krátkodobé 

pronájmy hudebních nástrojů žákům školy a prostředky z peněžních fondů. V obou 

sledovaných letech dosáhla kladného hospodářského výsledku. 

V budově školy je v provozu prodejní automat s nabídkou nápojů, které splňují požadavky 

na potraviny, které lze nabízet k prodeji ve školách a školských zařízeních. 

Partnerství školy se základními a mateřskými školami je díky dlouholeté a systematické 

spolupráci na velmi dobré úrovni. ZUŠ nabízí projektové koncerty, které jsou šité tzv. na 

míru základním a mateřským školám. V rámci výchovných koncertů pro mateřské 

i základní školy žáci i učitele prezentují výsledky své práce nebo spolupracují při 

akademiích základních škol. Dlouholeté kontakty se spřátelenými ZUŠ v regionu přináší 

řadu příležitostí ke společným koncertům, představením i výstavám, což je pro žáky 

přínosné z pohledu konfrontace výsledků či navázání vzájemných kontaktů (festivalové 

koncerty, taneční koncerty). Tradicí se stala spolupráce se Základní školou Ostrava-

Slezská Ostrava v rámci práce s handicapovanými dětmi. Pořádají společné koncerty na 

Janáčkové konzervatoři Ostrava, žáci ZUŠ se pro jednodušší dorozumívání učili znakovou 

řeč apod. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči žáků školy na společných pořadech a akcích 

školy, na všech akcích se finančně i organizačně podílí Rada rodičů ZUŠ Ostrava-Zábřeh. 

Spolupráce s Janáčkovou konzervatoří Ostrava tanečnímu oboru ZUŠ poskytuje mimo jiné 

prostor pro taneční koncerty. Oboustranně přínosná je spolupráce s Domem kultury Akord 

Ostrava, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., který umožňuje žákům hudebního oboru prezentovat 

výsledky své práce ve vhodných a reprezentačních prostorách. Velmi dobrá a dlouholetá je 

spolupráce školy s obecními úřady v místech působení a Úřadem městského obvodu 

Ostrava - Jih při kulturních akcích. 

Hodnocení průběhu vzdělávání  

Výuka byla sledována v hudebním, tanečním i výtvarném oboru v individuální, skupinové 

i kolektivní výuce u žáků přípravného studia, I. a II. stupně základního studia vyučovaných 

jak podle školního vzdělávacího programu, tak podle dosud platných učebních dokumentů. 

Individuální výuka v hudebním oboru byla vedena na očekávané úrovni a měla jasné prvky 

znalostí obecné didaktiky a metodiky vyučovaných nástrojů. Po formální stránce byly 

hodiny instrumentální i pěvecké výuky velmi dobře členěny. Studiem vybraných etud nebo 

jiných technických cvičení, byly u všech žáků postupně zdokonalovány technické 

dovednosti a vytvářeny správné návyky. Při interpretaci přednesových skladeb bylo dbáno 

na tónovou kvalitu, správnou intonaci, frázování a logickou výstavbu skladby. Obtížná 

místa studovaných skladeb byla učiteli názorně předvedena a vysvětlena. Výběr studijní 

literatury odpovídal individuálním schopnostem žáků a respektoval požadavky dané ŠVP. 

Ve všech sledovaných vyučovacích hodinách panovalo přátelské pracovní, přívětivé 
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a tvůrčí klima, žákům byl poskytnut dostatečný prostor pro relaxaci. Žáci mají 

prokazatelně zvládnuty výstupy minulého ročníku a jsou svými pedagogy cíleně vedení 

k dalšímu rozšiřování instrumentálních i pěveckých dovedností. Škola vytváří vhodné 

podmínky pro aktivní zapojení žáků do interních a veřejných vystoupení.  

Výuka předmětu Hudební nauka byla ze strany vyučující vedena podle didaktických zásad 

přiměřenosti, aktivního přístupu k žákům i učivu. Převážná část vyučovací hodiny byla 

věnována procvičování hudebně – teoretických vědomostí a budování dovedností 

a návyků. Přiměřený prostor byl věnován také rozvíjení hudebnosti žáků zpěvem písní 

a zařazením rytmických cvičení. Vědomosti, dovednosti a návyky žáků v hospitovaných 

třídách v oblasti hudebně teoretické a hudebně praktické odpovídaly očekávaným 

výstupům stanoveným v ŠVP pro příslušný ročník. Kontrolou dokumentace bylo zjištěno, 

že výuka se dlouhodobě řídí principem postupnosti a soustavnosti. Tento předmět 

navštěvují všichni žáci, ředitelka školy nemusela stanovit náhradní způsob výuky, což 

svědčí o systematické práci školy. 

Výuku tanečního oboru zajišťují dvě kvalifikované učitelky. Ve všech lekcích byl jasně 

stanoven cíl hodiny a tomu byla přizpůsobená stavba hodin. Naplněnost skupin odpovídala 

prostorovým možnostem i stanovenému limitu RVP ZUV. Výuka byla zaměřena na 

základy tanečních technik, prostřednictvím kterých si žáci rozvíjeli a zdokonalovali pohyb 

od jednotlivých prvků, kroků i gest a zlepšovali si nejen kultivovaný projev, ale i fyzické 

dispozice. Velký zřetel je kladen na harmonický rozvoj žáka, jeho přirozený pohyb 

v souladu se zákonitostmi tělesných funkcí a fyziologickými zákonitostmi pohybu. 

Vyučující byly velmi dobrým a názorným příkladem pro různé věkové skupiny žáků. 

Formy a metody práce byly adekvátní požadovanému cíli výuky. Vyučující vedly žáky 

vhodným způsobem prostřednictvím jednoduchých pohybových vazeb na zemi i v prostoru 

a za pomoci vhodně volených rekvizit (např. peříčka) k základním návykům správného 

držení těla, vnitřní citlivosti, pohybové fantazii a tanečnímu cítění za podpory odborné 

terminologie. Zvolené tempo výuky bylo většinou odpovídající schopnostem 

a dovednostem jednotlivých věkových skupin i jednotlivcům. Využité metody byly vysoce 

účinné ve vztahu k naplňování stanoveného cíle. Žáci prokázali velmi dobrou úroveň 

znalostí a dovedností, což je zásluhou systematického a odborného vedení. Sledované 

hodiny byly realizovány částečně ve spolupráci s korepeticí (živý hudební doprovod), 

většinou však byla výuka podpořena vhodně volenou reprodukovanou hudbou. Žáci byli 

zapojeni do tvůrčí činnosti a velmi aktivně se podíleli na průběhu hodiny. Použité metody 

práce byly pro žáky atraktivní a motivující stejně jako pochvala, která byla vyučujícími 

uplatňována přiměřeně. Vzájemné hodnocení bylo využito ojediněle, sebehodnocení se 

žáci věnovali pravidelně především prostřednictvím zrcadel. Vyučující byly důsledné 

v nárocích na žáky. Celkově byla výuka na výborné úrovni. 

Výuku výtvarného oboru zajišťuje jedna kvalifikovaná učitelka. V úvodu vyučovacích 

bloků výtvarného oboru byla v plošné tvorbě použita velmi vhodná motivace s prezentaci 

význačných uměleckých děl vybraných autorů, jejichž tvorba byla zaměřena na téma, které 

měli žáci zpracovávat. Žáci byli dle věku a již získaných znalostí vedeni ke vnímání 

rozdílů a ke zdůvodnění svého názoru v náhledu na výtvarné dílo. Před vlastní činností byli 

upozorněni na koncepční zvládnutí daného formátu, vlastnosti připravených barev 

vhodných pro malbu a o zacházení s nimi. V průběhu tvorby byli učitelkou podněcováni 

k osobitému projevu, upozorňování na technologické možnosti zvolených druhů barev 

a průběžně hodnoceni k již vytvořeným dílčím výsledkům. Pro vlastní tvorbu využili žáci 

dle své potřeby pracovní stůl nebo malířský stojan a vhodné štětce. Pro míchání valérů 

jedné barvy účelný využívali malířskou paletu. Při své tvorbě žáci dokázali správně 

zacházet s vybraným výtvarným materiálem. S dostatečným předstihem byli upozorněni na 
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blížící se konec a úklid pracovní plochy, výtvarného materiálu a nástrojů. V závěru byla 

částečně vytvořena díla formou výstavy jasně hodnocena s náležitým zdůvodněním 

i s využitím vzájemného hodnocení. Odpověďmi na cílené otázky vyučující žáci sdělovali 

své zkušenosti s prací s barvami různých vlastností. Z průběhu sledované výuky byla 

zřejmá velmi klidná a tvůrčí atmosféra, velmi dobré vzájemné vztahy mezi vyučující 

a žáky i žáky navzájem, samozřejmé používání odborné terminologie a dodržování 

pravidel, která byla v ateliéru funkčně nastavena. 

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Průběžné a závěrečné výsledky žáků jsou hodnoceny dle pravidel stanovených ve školním 

vzdělávacím programu a školním řádu. Úspěšnost žáků v průběhu a ukončování jejich 

vzdělávání škola na všech stupních řízení pedagogického procesu efektivně vyhodnocuje 

a přijímá adekvátní opatření, která směřují ke zkvalitňování procesu hodnocení úspěšnosti 

žáků. Účinnou zpětnou vazbu o kvalitě vzdělávání získává vedení školy také účastí na 

školních a mimoškolních akcích.  

V soutěžích ZUŠ vyhlašovaných MŠMT škola získává pravidelně ocenění v krajském kole 

v klavírním, pěveckém, kytarovém a dechovém oddělení, ale i v celostátním kole 

v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Žákům byly uděleny ceny za zvláštní 

provedení skladeb. Úspěchy škola dosáhla i ve srovnání žáků na mezinárodní úrovni 

v soutěži Pro Bohemia a pěvecké soutěži Bohuslava Martinů v Praze. Žáci hudebního 

oboru se také úspěšně zúčastňují řady přehlídek i festivalů („O cenu Leoše Janáčka“ – 

mezinárodní festival v sólovém zpěvu, „MÚZY Ilji Hurníka“ atd.). Taneční odbor se 

pravidelně účastní tanečních přehlídek, tanečních soutěží např. „Paforta 2015“, soutěž 

moderního a scénického tance „Hlučínský talent“, „Krajské postupové přehlídky dětských 

skupin scénického tance“ apod. Dlouhodobě úspěšní jsou žáci tanečního oboru v soutěžích 

tanečních oborů ZUŠ, postupují až do celostátních kol. Každý rok škola připravuje pro 

veřejnost závěrečné taneční představení v divadelním sále Janáčkovy konzervatoře 

Ostrava. Vzájemná spolupráce probíhá také s výtvarným oborem při tvorbě kostýmů, či 

programu na vernisážích. Žáci výtvarného oboru se úspěšně zúčastňují výtvarných soutěží 

a přehlídek na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, na kterých získávají řadu 

významných ocenění (např. výtvarná soutěž XXII. Bienále fantazie 2016 – Rozprávky 

a mýty, legendy – Turčianská galerie Martin). V rámci mezioborové spolupráce připravují 

plakáty a pozvánky na kulturní akce školy. Výtvarné práce žáků a absolventů školy jsou 

prezentovány na pravidelných výstavách určených pro veřejnost. 

Závěry 

Hodnocení vývoje 

- Od poslední inspekční činnosti v roce 2010 se výrazně zlepšilo materiální zázemí 

školy včetně interiéru školy. V rámci zkvalitnění materiálního vybavení školy byla 

zakoupena řada kvalitních hudebních nástrojů, hrnčířský kruh i interaktivní tabule. 

V personální oblasti došlo ke zlepšení v počtu kvalifikovaných pedagogů. 

Vzdělávací nabídka byla rozšířena o výuku hry na kontrabas. Škola si dlouhodobě 

udržuje vysokou kvalitu vzdělávání. 
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Silné stránky 

- I nadále je škola významným nositelem kulturního života v místě působení, vytváří 

velmi dobré podmínky pro žádoucí činnost dětí a mládeže. 

- Reálná a srozumitelná koncepce rozvoje školy, zahrnující trendy ve vzdělávání 

zaměřené na zkvalitnění výuky, je zapracovaná do školního vzdělávacího 

programu. 

- Iniciativní přístup vedení školy k oblasti pedagogických procesů se promítá do 

zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. 

- Pedagogové pracují na svém profesním rozvoji, účastní se pravidelně kurzů 

a seminářů, což se pozitivně promítá do úrovně vzdělávání. Pedagogové mají 

zpracovány plány profesního rozvoje. 

- Mezioborová spolupráce pedagogů je na výborné úrovni, výsledkem jsou 

pravidelné společné koncerty a představení žáků. 

- Kvalitní materiální podmínky školy podporují vzdělávání ve všech oborech. 

Oddělení bicích nástrojů má nově k dispozici velmi dobré vybavení učeben.  

- Taneční obor vykazuje dlouhodobě nadstandardní výsledky. 

- Vedení školy se daří vytvářet příjemné a přátelské prostředí pro výchovu 

a vzdělávání žáků (podnětné prostředí založené na vzájemném respektu). 

- Škola vytváří vhodné podmínky pro aktivní zapojení co největšího počtu žáků do 

soutěží a výsledky soustavně vyhodnocuje. V této oblasti dosahuje výborných 

výsledků. 

Slabé stránky 

- Učebna vyučovacího předmětu Hudební nauka je svou velikostí méně prostorná, 

což je omezující pro organizaci tohoto předmětu. Škola na tuto skutečnost reaguje 

přiměřeným počtem žáků ve skupinách. 

Příklady inspirativní praxe 

- Ve všech hodinách individuální i kolektivní výuky jsou žáci velmi dobře 

motivování k dosahování úspěšnosti ve zvoleném uměleckém směru. 

- Všichni žáci ve škole poskytující základy uměleckého vzdělávání jsou soustavně 

a systematicky vedeni k úctě k uměleckým a kulturním hodnotám a aktívnímu 

podílení se na jejich zachování a předávání. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- Provést aktualizaci školního vzdělávacího programu - upravit maximální počet 

žáků v jednotlivých třídách – v souladu s prostorovými možnostmi školy.  

Seznam dokladů, o které se inspekční zjištění opírají 

1. Zřizovací listina včetně jejich dodatků ze dne 22. 9. 2016 

2. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 30. 1. 2017 

3. Jmenovací dekret ředitelky školy k 1. 8. 2012 
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4. Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 

9A, příspěvková organizace s motivačním názvem: „Malá škola s velkým srdcem“ 

ze dne 1. 9. 2015 

5. Školní řád s účinností od 1. 9. 2015 

6. Organizační řád školy s účinností od 1. 9. 2011 

7. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2015/2016 

8. Plán práce školy pro školní rok 2016/2017 

9. Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2016/2017 k termínu inspekční 

činnosti 

10. Školní matrika vedená ve školním roce 2016/2017 

11. Třídní knihy vedené ve školním roce 2016/2017 k termínu inspekční činnosti 

12. Rozvrhy hodin všech vyučujících za školní rok 2016/2017 

13. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 31. 8. 2016 

14. Plány profesního rozvoje jednotlivých pedagogů pro školní rok 2016/2017 

15. Kritéria pro přijímání žáků všech oborů platná pro školní rok 2016/2017 

16. Protokoly o přijímání žáků a komisionálních zkouškách pro školní rok 2016/2017 

17. Dokumentace vztahující se ke kontrolní a řídící činnosti ředitele školy ve školních 

letech 2016/2017 

18. Webové stránky: www.zus-sologubova.cz 

19. Dokumentace školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků k termínu 

inspekční činnosti 

20. Kniha úrazů žáků vedená ve školním roce 2016/2017 

21. Přípisy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: Sdělení závazných ukazatelů 

na rok 2015 a 2016 včetně příloh 

22. Účetní závěrka sestavená ke dni 31. 12. 2015 a 31. 12. 2016 

23. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 

a 2016 

24. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 

Poučení 

Podle § 174 odst. 11 školského zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu 

inspekční zprávy České školní inspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí. Případné 

připomínky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, 

Matiční 20, 702 00  Ostrava, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) 

nebo na e-podatelnu csi.t@csicr.cz s připojením elektronického podpisu, a to k rukám 

ředitelky inspektorátu. 

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem České školní inspekce 

k jejich obsahu zasílá Česká školní inspekce zřizovateli a školské radě. Inspekční 

zpráva včetně připomínek je veřejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo 

školském zařízení, jichž se týká, a v místně příslušném inspektorátu České školní 

inspekce. 
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Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy 

  

MgA. Stanislava Juchelková, školní inspektorka  MgA. Stanislava \juchelková v.r. 

Mgr. Marcela Orságová, školní inspektorka Mgr. Marcela Orságová v.r. 

Ing. Alena Ledabylová, kontrolní pracovnice Ing. Alena Ledabylová v.r. 

MgA. Libor Buchta, odborník pro umělecké vzdělávání MgA. Libor Buchta v.r. 

Mgr. Evžen Uher, odborník pro umělecké vzdělávání Mgr. Evžen Uher v.r. 

V Opavě 10. března 2017 

Datum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí inspekční zprávy 

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová, ředitelka školy 

 

Jeanetta Poláková Faiglová v.r. 

V Ostravě-Zábřehu 14. března 2017 



česlai školní
inspekce

Česká školní inspekce
Moravskoslezs ký inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE
č3. čštr-z02lt7-T

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zžkona Č. 56112004

Sb., o předškolním, základ , středním, vyšším odborném a jiném vzděIáváni (školský
zékort), ve zněnipozdějších předpisů, a zákona ě.25512012 Sb., o kontrole (kontrOlní řád).

Nazev právnické osoby
vy,konávající činnost školy

Sídlo

E- il právnické osoby

IČ

Identifikátor

právní forma

Zastupujici

Zíizovate|

Místa inspekční činnosti

Te inspekční činnosti

kontrolované období

Zák|adní umělec ká ško la, O strava- Záb řeh, Solo gu b ova
9A, pffspěvková organizace

Sologubov a 9 A, 700 30 Ostrava,Zábřeh

zu s- solo gub ova@sezn am.cz

63731983

600004384

p říspěvkov á organizace

Jeanetta Poláková Faiglová

Moravskoslezs\ý kraj

Sologubova 9A, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Horymírov a 2978lt00, 700 30 Ostrava,Zábřeh
Bohumíra Dvorského t049ll, Bělský les,

700 30 Ostrava-Zábřeh

20.2.2017 -22.2.20ll
školní rok20l6l2017

Inspekění činnost bylazahájena předložením pověření k inspekční činnosti.



Předmět kontroly

Kontrola dodržování vybraných ustanovení

a prováděcích právních předpisů, které se vztahují
podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona,

školského zál<ona a souvisejících
k po skytov ání vzdělávání, vykonávaná

Kontrolní zjištění

Kontrola byla vykonána v Základni umělecké škole, Ostrava - ZábÍeh, Sologubova 9A,

příspěvkov á organizace (dále škola),

1. Kontrolováno bylo vydání školního vzdělávacího programu podle § 5 odst. 3 větY

první školského zákonarve znění účinném v kontrolovaném obdobÍ.

Ředitelka školy vydala školní vzdéIávací program s nžavem Základrn umělecká Škola,

Ostrava-Zábřeh, Sologubova 94, příspěvkováorganízace, s motivaČnimnáavem,,Malá

_ škola s velkým srdcem", který je v souladu s Rámcov,ým vzdělávacím Programem Pro

U základniumělecké vzděIávánt,

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

2. Kontrolováno bylo vydání, obsah a zveřejnění školního řádu Podle § 30 odst, 1 aŽ

3 školskéh o zákonarve znění účinném v kontrolovaném obdobÍ.

Ředitelka školy vydala školní řá
uvedeným právním předpisem a b
pracovišť a na webových stránk
hodnocení výsledků vzdéIávátlt ž
seznámeni žáci i zaměstnancí, což
porady. Zákonrtí zástupci byli info
ke studiu (podepizují formulař školy),

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

3. Kontrolováno bylo vedení dokumentace školy podle § 28 odst. 1 PÍsm. b), c), e), D,

g) a h) školskéhó zákona, ve znění účinném v kontrolovaném obdobÍ.

) škola vedla dokumentaci v souladu s výše uvedeným právním předpisem v plném

rozsahu.

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

4. Kontrolováno bylo vedení evidence úrazů žáků podle § 29 odst, 3 školského

zákonarve znění účinném v kontrolovaném období,

ško1u vedla dokumentaci k evidenctirazi žáků stanoveným způsobem vknize tlrazi,

Ziunamy o úrazech nebylyT,yhotoveny, neboť k tomu nebyl právní důvod,

Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

seznam dokladů, o které se inspekční zjištěni opírají

štoni vzdélávací proglam s ná,zvem: Základní umělecká škola, ostrava_Zábřeh,

Sologubova 9A, pri.|o"torrá organizace, smotivačním názvem ,,Malá škola

s velkým srdcem" ze dne I.9.2015

Škohi řád s úěinnosti a ze dne 1. 9 - 2015

1.

2.



3. Zápis z provozníporady ze dne 31. 8. 2015 (seznáment zaměstnanců se školním

řádem)

4. poučení žéka ajeho zákonných zástupců _ informace o vydání a obsahu školního

řádu pro zžkorllÉ zástupce

5. Záplsy z jednánípedagogickérady ve školním roce207612077 ke

6. Škohí matrika ke dni inspekce

7. Třídní knihy vedené ve školním roce201612017 ke dni inspekce

8'Rozvrhyhodinvšechvyučujícíchzaškolnírok201612017
9. Protokoly o přijímání žáŇ akomisionálních zkouškách pro školní rok2o76l2ol7

10. Výroění zprávy za školní rok201^512016

1 1. Webové stránky: www.zl,ts-sologubova,cz

12. Kniha irazižákiuna školní rok2016l2O|7

dni inspekce

l

Poučení

Podle § 13 kontrolního e podat PÍsemné

zdůvodněné námitky, z zjiŠtění směřujÍ,

a to do 15 dnů ode dn námitky zašlete

;;;J;r; é".ra školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát, Matiční 20,

702 00 ostrava, případně 
^prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo

a e-podat"lo,, "si.t6..'i".."" 
s pfipo;ením elektronického podpisu, a to k rukám

ředitelky inspektorátu.



Složení inspekčního týmu a datun vyhoúovení protokolu o kontrole

MgA. Starrislava Juchelková, školní inspektorka

Marcela Orságová" školní inspektorka

Ing. Alena Ledabylovrá, kontrolní pracovnice

MgA. Libor Buchta, odborník pro umělecké vzdéIávání

Mgr. Evžen [Iher, odborník pro umělecké vzdéIávání

v opavě. ....7,.. !-:?r Ze...20l7

Dafum a podpis ředitelky školy potvrzující projednání a převzetí protokolu
o kontrole -----J r ------d 

1:*i;riT:i",f,;,n
Sologubovc 9 A, (i)

pří sc évkcvó ot g*r.il.4#

Jeanetta Poláková Faiglovrá, ředitelka školy

,lT,g,
V Ostravě-Zábíehu. ........2017 V

4
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. .t . p.otototu Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kaje se sídlem v Ostravě čj.: KHSMS 6I53)/2016]OVIHD}/

ze dne] 24.II.2016

Krajslcí hygienická stanice MoravŠkoslezského kraje se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

PROTOKOL o kontrole
poíaený z kontroly lykonarré podle zákona é.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní Íád), a Podle § 88

zákonaé.25812000 Šb., o ocúraně veřejného zdravi a o změně někteých souvisejících zákonŮ, ve

znénipozdějších předpisů (dále jen ,,Ákon ě. 258/2000 Sb,"')

l. pravomoc k rnýkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písm. b) ákona č. 258/2000 Sb.,

2. Kontroluiící (méno, pffjmení, č. služebniho průkazu, email, telefon)::

lrlgr. Mi"hu"luRěmesová é.6537 e-mail: miihaela.remesova@khsova.cz tel:595 138 186

Mgr. Eva Kutačová é,1467
Bc. Veronika Kranarzová č.1428

Yedoucí kontrolní skupiny (méno, příjmení): Mgr. Michaela Remešová

3. Místo kontroly (lze specifrkovat zejména názxem a adresou provozovny nebo jiným přesným

popisem místa):

Základníumělecká škola, Sologubova 3 039, Ostrav a,Zábřeh

4. Kontrolovaná osoba:
p 
"n""i"U 

o s o b a (obcho dní flrmal název, pr áv ni forma, sídlo, IC ) :

základru umělecká škola, ostrav a _ zábřeh, sologubova 94, příspěvková orgarizace

sídlo: Sologub ov a 3039 l 9 A, 700 3 0 Ostrava-Zábřeh
IČ: $73í983

podnikající fyzickáosoba (méno, příjmení, daturn narození,adresa trvalého bYdliŠtě a sídl4 IČ):

fyzické osoby podnikající ljméno a příjmení, datum natozeni,

adresa trvalého bydliště člena/členů statutárn ho orgánu oprávněného/oprávněných 1ednat za

právnickou osobu):

Jeanetta poláková Faiglová - ředitelk4 naíozel:rai 3.5.1964, adresa: Elektrárenska 561713,72I 00

Ostrava

povinná osoba (méno a příjmení, datum narozeni, adresa trvalého bydliŠtě, vztah ke kontrolované

osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)

6. Kontrola zaháiena dne: 24.1I.2016 v 9:00 hodin,

úkonem: předložení služebního průkazu é.653'7, ó,1467, é,t4Z8

IČ:7tO09l67 tiřední hodiny:

ID datové schrráLrrky: w8pai4f pondělí, sťeda 8:00 - 17:00

web: www.khsova.cz
HDM 3,4



l . *r. protokolu Krajské hygienické starrice Moravskoslezského kaje se sídlem v Ostravě čj.: KHSMS 61539/2016/OV/HDM
ze dnei 24.1 1.2016

7. Předmět kontrolv:
Plnění povinností stanovených v ákoně é, 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdtavi a o změně
někteých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ě, 258/2000 Sb.);
vyhláška ě, 410/2005 Sb,, o hygienichých požadavcích na prostory apro:voz zařizeni a provozoven pro
ýchovu avzdélávání détí a mladistrrých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhlaška č. 41a/2005
Sb.), § 3azikanač. 120DOOZ Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a úěinných látek na trh
a o změně někter,ých souvisejících ákonů (d.íle jen § 3a zákona č. 120/2002 Sb.), ákon ě.30912006
Sb., kteým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v pracovněprávních
vďazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravípři práci), ve
znéni pozdéjších předpisů.

kontrola předložených dokladů - provozni řád

den jeho provedení: 24.I1.2016

Předložené podklady (připoj€ffř - nepřipojeny k protokolu o kontrole) :

a}zi\řn€.sÉenslryJist
b) jiné doklady (feteéelamen+ase, provozní rád, e+idene*]isŤae+i, sanitační řád)

Dnešní sátní zdravotní dozor je zaměřen na kontrolu prostorových a provozních podmínek zaíízeni,
vybavení, osvětlení, vytápění, mikroklimatických podmínek a zásobování vodou. Zák|adní umělecká
škola je umistěna v pavilonu bývalé základní škoty Chrjukinova a postgrtuje vzdélávání pro děti od 5
let, žáky l. a 2. stupně základních škol a studen§ středních a vyšších odborných škol. Ve školním roce
2016/2017 je zde zapsáno 4I0 žÁki. V pruběhu 1 vyrrčovací hodiny je ve škole přitornno maximálně
51 žÁki. Výuka probíhá i na místech poslcy,tovaného vzdélávámív zékJadní škole Bohumíra Dvorského
1 0 49 l l, O strava-B ělslcý Les a Horymírov a 297 8 l 7 00, O str av a-Zábř eh.
Osvětlení je zajištěno pťtrozené okny (nová plastová - ýměna r.20t3 + zatepleni fasády) a umělé
nov'_ými ýpy záňivkoqých těles (nová elekbroinstalace r.2010), regulace denního osvětlení a zábrana
Proti oslnění je řešena žaluzieml i závésy v oknech. Větnání je přirozené okny ovladatelnými zúrovně
podlahy. K dispozici je učebna qýfvarné výcholy s dřery s přívodem teplé a studené pitné vody a
uČebna keramiky. Dále konceríní sál, 15 hudebních učeben a 2 taneěni sály. Učebna hrrdební nauky a
ostatní uČebny jsou vybaveny nábytkem, kteqý zohledňuje speciální potřeby ž:eknpřivýuce, možné je i
v'ýŠkové nastavení. Podlahy omyvatelné z PVC, keramické, v některych učebnách umístěn koberec.
Satna je v pŤízemi pro taneční \rýuku (odvětraná přirozeně okny, s derrním i umělým osvětlením),
k dispozici jsou také šatú věšáky a podložky pro odkládání obuvi v jednotlivých Ťidách, pffpadně
šatní stojany či věšáky na chodbě,
Hygienické zaíizeni pro chlapce je ve 2.NP vybaveno 1 um5rvadlem, 3 WC, 3 pisoáry, pro dív§
v l.NP vybaveno 2 umyvadly, 4 WC av přizemí je k dispozici 1WC a 1 umyvadlo, sprcha. Ůmyvadla
mají přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, mýdla v dávkovači a hygienické osoušení rukou -jednorázové ručníky, 1 umyvadlo na dívčích záchodech je vybaveno pouze přívodem studené pitné
vody.
Provoz Školy od 12:00 do 19:30 pondělí ažpátek. Vyučovací lekce trvá 22,5 min.,45 min., 67,5 min.,
90 min., podle předmětu. Po každé vyrčovací hodině následuje 5-ti minutová přestávka, velká
Přestávka trvá 20 minut. Pitný režim je zajištén - žáci si nosí vlastní nápoje, ve škole je umístěn
nápojol} automat.
LékárniČka první pomocije k dispozici (ve sborovně, v tanečních sálech, výtvarné učebně),

IČ 71009167
ID datové schťanky: w8pai4f
web: www,khsova,cz

IiDM] 4

Uřední hodiny:
pondělí, sfreda 8:00 - 17:00



J . str, protokolu Krajské hygienické stanice N{oravskoslezskélro kraje se sídlem v OstíaYě čj-: KHSMS Ót539/2016IOV/HDM

ze dne] 24.11 ,2016

provozrí hygiena v době šeťení na dobré úrovni, uklid je přováděn denně. Úktidová komora má

prostor pro uTožení ěisticích prostředku, samostatrré rýlevky jsou k dispozici na dívČÍch i chlaPec§ich

áchodech.
Zásobov áni vodou veřejným vodovodem.
Kontrolou nebyly zj ištěny rredostatky,.

10 ods
Kontrolovaná osoba píedloži písemnou zprávl o odstraněnílprevenci zjiŠtěných nedostatkŮ ve

lhůtě do: /

11. Poučení:
iloar"§r:kontrolníhořádunámitk,vprotikontrolnírnuzjištěníuvedenémuvprotoko1uokontrole
může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem

v Ostravě ve lhůtě 15 dnů oáe dne doručení piotokolo o kontrotre. Námitk1, se podávají písemně, rnusi

znichb;it ďejrné, proti jakému kontrolnímu i;iStOrri směřují, a musí obsahovat odŮvodnění nesouhlasu

s tímto kontrolním zjištěním.

12. Protokol whotoven dne: 24.11.2aI6 i0:40

13. Protokol obsahuie (počet stránek protokolu, popŤ. přilohu): 4

Protokol byl vyhotovenv 2 stejnopisech.

Dne24-II.2016 v 10:40 hodin

8o^,-lnF(;-r-r § PvttvbÁe^, ^

Jména, příjmení a podpisy osob přítomnýc_h na místě
Jeanetta Poláková Faiglová ?,UlUJ

L2016 v 10:40 hodin

místě
a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly, uvedenou výše v bodu 5,:

Jméno a příjmení. ... Jeanetta Poláková Faiglová - -. ., . , ;,."
Potvrzuji pŤevzetí stejnopisu protokolu o konŤole (podpis)..

Dne24,11.2016 v 10:40 hodin

14. Podpisy kontroluiících: //-irc baru/lu,rt) Jý§)

IČ: 71009l67
lD datové schranky: w8pai4f
w,eb : r.r.wr,l,. khsova- c z

HDjú ] 4

ú'řední hodiny:
pondělí, sťeda 8:00 - l7:00



- str. protokolu Krajské hl€ienické stanice Moraltkoslezského kraje se sídlem v Ostravě č j,: KHSMS 61fi9?a]f,ioyftlD,l4
ze dnei 24.11,2016

nne,,=rrr,,,,,. in

IC:'llO09l67 úřední hodin;,:
lD datové schriánlg,: u8pai4f
web: r+-wrv,khsova.cz 

)l+l Pondělí' středa 8:00 - ]7:00

HDiíJ 4



OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ OSTRAVA 
 

Zelená 3158/34a, 702 00, Ostrava 
 

 
 

 
 Po et stránek: 4 
 
 

P R O T O K O L  . 1195/17/891 
 
 

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona . 582/1991 Sb., ve zn ní pozd jších 
edpis ,  a  ustanovením  §  84  odst.  2  písm.  i)  zákona  .  187/2006  Sb.,  ve  zn ní  pozd jších  
edpis , provedla dne  13.4.2017 Okresní správa sociálního zabezpe ení Ostrava kontrolujícím 

Alenou Kabilkovou u zam stnavatele Základní um lecká škola, Ostrava - Záb eh, 
Sologubova 9A, p ísp vková organizace, Ostrava - Záb eh, Sologubova 3039/9A, 
variabilní symbol 8910115180, I  63731983, plánovanou kontrolu pln ní povinností 
v nemocenském pojišt ní, v d chodovém pojišt ní a p i odvodu pojistného na sociální zabezpe ení 
a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem . 187/2006 
Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , zákonem . 582/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
a zákonem . 589/1992 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis .  
 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) zákona . 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), 
byla kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem dne 24.3.2017, kdy bylo doru eno oznámení o 
zahájení kontroly .j. 48008/035334/17/010/AL ze dne 23.3.2017. 

Kontrola byla provedena v sídle mzdové ú tárny zam stnavatele – Kate ina Skotnicová, Masná 7, 
Ostrava. 

Kontrolované období od 1.4.2014 do 28.2.2017. 

edm tem kontroly není vlastní úhrada pojistného a v asnost této úhrady. 
 
Kontrola byla provedena za p ítomnosti p. Petry Labské, pov ené zástupkyn  zam stnavatele, 
která odpovídá za agendu nemocenského a d chodového pojišt ní. 
                       
 
Ke kontrole byly p edloženy tyto ú etní doklady a další podklady a písemnosti:  
- doklady o uzav ených pracovn právních vztazích 
- výplatní listiny, rekapitulace mezd, mzdové listy 
- evidence docházky 
- ehledy o výši pojistného  
- stejnopisy eviden ních list  d chodového pojišt ní (dále jen ELDP)  
 
 
Po et zam stnanc  k poslednímu dni kalendá ního m síce kontrolovaného období:                23 
Po et mzdových list  vedených v kontrolovaném období:                                                   113 
 
 
Místo úschovy doklad  pro ú ely sociálního pojišt ní: Základní um lecká škola, Ostrava - Záb eh, 
Sologubova 9A, p ísp vková organizace, Ostrava - Záb eh, Sologubova 3039/9A. 
 
 
Údaje o zam stnavateli uvedené v registru zam stnavatel  souhlasí se skute ností. 
 

 



2 
 

Kontrolní zjišt ní: 
 

1. Pln ní povinností v nemocenském pojišt ní 

a) Pln ní ohlašovacích a oznamovacích povinností 
 
Kontrolou bylo ov eno 36 pojistných vztah , 1 dohoda o pracovní innosti - zam stnání malého 
rozsahu a 5 dohod o provedení práce, které nezaložily ú ast na nemocenském pojišt ní. Nebyly 
zjišt ny nedostatky. 
 
 

b) Pln ní povinností v nemocenském pojišt ní 
 

Ve vedení stanovené evidence pro ú ely nemocenského pojišt ní nebyly zjišt ny nedostatky. 
Podklady pro výpo et dávek nemocenského pojišt ní byly ov eny u 16 p ípad . Rozdíly nebyly 
zjišt ny. 
 

2. Pln ní povinností v oblasti pojistného 

Kontrolou byla ov ena správnost údaj  vykázaných na P ehledech o výši pojistného za období od 
1.4.2014 do 28.2.2017. 
 
 

a) Kontrolní zjišt ní p i pln ní povinností v oblasti pojistného 
 
Nebyly zjišt ny nedostatky. 
 

b) Kontrola náhrady mzdy 
 

Výpo et náhrady mzdy p i pracovní neschopnosti byl ov en u 15 p ípad . Nebyly zjišt ny 
nedostatky. 

 

3. Pln ní povinností v d chodovém pojišt ní 

a) Vedení stanovené evidence pro ú ely d chodového pojišt ní 
 
Ve vedení podkladové evidence pro ú ely d chodového pojišt ní nebyly zjišt ny nedostatky. 
 
 

b) Vedení a p edkládání ELDP a údaj  o d chodovém pojišt ní 
 
Nebyly zjišt ny nedostatky. 
 
Po et ov ených stejnopis  ELDP se mzdovými listy za r. 2014:              27 ks  
                                                                          Za r. 2015:              26 ks 
                                                                          Za r. 2016:                5 ks 
Rozdíly nebyly zjišt ny.    
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c) Zam stnávání poživatel  d chodu 
 

Nikdo z pojišt nc  není poživatelem starobního d chodu p iznaného podle ust. § 30 a § 31 zákona 

o d chodovém pojišt ní p ed dosažením d chodového v ku. 

 

Záv r 

i provád ní kontroly poskytl zam stnavatel pot ebnou sou innost.  
 
Zam stnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, ú etní záznamy a další 
doklady pro ú ely d chodového pojišt ní v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 a 5 zákona 
. 582/1991 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú ely nemocenského pojišt ní v souladu 

s ustanovením § 96 zákona . 187/2006 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  a pro ú ely stanovení a 
výše pojistného v souladu s ustanovením § 22c zákona . 589/1992 Sb. ve zn ní pozd jších 

edpis . V p ípad  zániku zam stnavatele bez právního nástupce p ed uplynutím doby úschovy 
doklad  je zam stnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznam  a sd lit okresní správ  
sociálního zabezpe ení místo, na kterém budou záznamy uloženy. 
 
Posledním kontrolním úkonem p edcházejícím vyhotovení protokolu o kontrole  bylo p edb žné 
ústní seznámení zástupce zam stnavatele s výsledkem kontroly, které prob hlo dne 13.4.2017. 
 
 
Pou ení 
 
Proti kontrolním zjišt ním uvedeným v protokolu o kontrole m že kontrolovaný zam stnavatel 
podat  dle  ust.  §  13  zákona  .  255/2012  Sb.,  o  kontrole  (kontrolní  ád),  námitky  ve  lh  do  15  
dn  ode dne doru ení protokolu o kontrole Okresní správ  sociálního zabezpe ení Ostrava. 
Námitky se podávají písemn  a musí z nich být z ejmé, proti jakému kontrolnímu zjišt ní sm ují, 
a musí obsahovat od vodn ní nesouhlasu s tímto kontrolním zjišt ním. Zam stnavatel se m že 
také práva podat námitky proti kontrolním zjišt ním popsaným v protokolu o kontrole vzdát. 

 
V Ostrav  dne 18.4.2017 
 
 
 
 
 
 

 

Alena Kabilková                     vlastní rukou 
(jméno a p íjmení kontrolujícího)                                                                   (podpis) 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení:  Mgr. Pavlína Krayzlová 
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Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech. 
 
 
Rozd lovník: 

- Okresní správa sociálního zabezpe ení Ostrava 
- Základní um lecká škola, Ostrava - Záb eh, Sologubova 9A, p ísp vková organizace 

 
 
 



„Hudební podvečer hudebního oboru“ dne 24.10.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Hudební podvečer pěveckého oddělení“ dne 21.11.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Setkání absolventů“  dne 25.11.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Mikulášský koncert“ a mikulášská  nadílka   dne 1.12.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 



Třídní předehrávka paní učitelky Moniky Kozmonové dne 14.12.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční besídka paní ředitelky Jeanetty Polákové Faiglová  dne 15.12.2016 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční koncert „Vánoce jsou za dveřmi“ dne 22.12.2016 v DK Akord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Hudební podvečer“ dne 15.2.2017 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Vycházející hvězdičky“ dne 20.3.2017 v hudebním sále DK Akord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncerty pro MŠ – „Kdo probudí Sněhurku?“ v květnu 2017 v budově ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vernisáž výtvarného oboru dne 16.5.2017 v budově ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Vyhlášení nejlepších žáků za školní rok 2016/2017“ dne 20.6.2017 v DK Akord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Absolventské koncerty za školní rok 2016/2017“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Absolventské koncerty za školní rok 2016/2017“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




