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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: skola@zus-sologubova.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:skola@zus-sologubova.cz
http://www.zus-sologubova.cz/
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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: POŽÍRAČI HMYZU – kombinovaná technika 
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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 2017/2018           školní rok 2018/2019 

 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 30.9.2018 
 

 

Počet zaměstnanců na škole: 23 celkem  

 

z toho:    20 pedagogů  

     1 administrativní zaměstnanec 

     2 provozní zaměstnanci 

 

Z pedagogických pracovníků 2 nesplňovali požadovanou kvalifikaci. U obou pedagogů ředitelka 

školy upustila od předpokladu splnění odborné kvalifikace v uměleckém předmětu, který 

vykonávají, protože jim byla uznána činnost výkonného umělce.  

Ve školním roce 2018/2019 nebyl na rodičovské dovolené žádný zaměstnanec školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: NA HLADINĚ - vážka 
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3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2018/2019  

- jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe  

- vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k 30.9.2018 

 

poř. 

číslo 

 

jméno a příjmení 

kvali-

fikace 

 

aprobace 

 

vyučuje 

pedagogická 

praxe 

1. MgA. Bárta Michal ano klavír klavír, korepetice 21 

2. Mgr. Bortlová Barbora ano 
zpěv 

sbormistrovství 
hlasová výchova 16 

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

zobc. flétna 

 

18, výjimka 

4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 29, výjimka 

5. Chrenová Alžběta ano tanec taneční obor 8 

6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 8 

7. Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice 30 

8. Kosková Viktorie ano housle housle, EKN 0 

9. Bc. Kozmonová Monika ano flétna flétna, zobc. flétna 15 

10. Kumová Olga ano housle housle, EKN 21 

11. Mixa Přemysl ano kontrabas 
EKN, baskytara, 

kontrabas 
12 

12. 
Nováčková Ivana 

vedoucí hudebního odd. 
ano sólový zpěv hlasová výchova 34 

13. 
Orlitová Renata 

statut. zástupkyně ŘŠ 
ano klavír 

klavír, 

korepetice 
29 

14. Bc. Pančocha Martin ano klavír klavír, korepetice 8 

15. 
Poláková Faiglová Jeanetta 

ředitelka školy 
ano klavír klavír 32 

16. Sivek Jakub ne kytara  kytara 3 

17. Bc. Vajsová Eva ano tanec taneční obor 27 

18. Valderová Miroslava ano zobc. flétna zobcová flétna 23 

19. Vašková Eva ano violoncello violoncello, PS,NH 10 

20. Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 15 

 

pozn.:  M = maturita na státní konzervatoři, LK = lidová konzervatoř, RD = rodičovská dovolená   

EKN = elektronické klávesové nástroje, PS = přípravné studium, HN = hudební nauka 
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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 1.9.2018 

 
 

 

taneční obor 2 výtvarný obor 1 klavír 5 hlasová výchova 2

dechové nástr. 3 kytara 3 housle 2 EKN 3

bicí 1 kontrabas 1 violoncello 1 PS, HN 1

kvalifikovaní 18

nekvalifikovaní 2
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3.5. Nepedagogičtí zaměstnanci: vybraná přímá praxe bez MD, RD 

 

poř. č. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe 

1. Glosová Lenka nepožadujeme uklízečka nepožadujeme 

2. Halászová Adriana ano 
správce rozpočtu, 

hlavní účetní 
18 

3. Polák Ivan ano domovník – údržbář nad 40 

 

 

3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení 

- stav dle platové inventury k 30.9.2018 (bez RD a DPČ) 

 

 
školní rok 2017/2018 školní rok 2018/2019 

fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

pedagogové 19 15,746 20 15,711 

administrativní 1 1 1 1 

ostatní 2 1,025 2 0,925 

Celkem 22 17,771 23 17,636 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci tanečního oboru: KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 

JKO dne 30.3.2019 
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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. dubna 2019 připravili tentokrát „Výchovný koncert pro žáky  

a jejich rodiče“ z MŠ obvodu Ostrava – Jih. Představili se žáci, hrající na různé hudební nástroje,  

malí zatancovali a také si mohli děti s rodiči prohlédnout výtvarné práce našich stávajících žáků.                                                                                                                                

Přijímací řízení se konalo ve dnech 29. dubna 2019, spojené se Dnem otevřených dveří, dále pak  

12. června 2019, to už jen přijímací řízení. Děti a jejich rodiče mohli navštívit naši ZUŠ vždy 

v dopoledních i odpoledních hodinách. 

 

Celkem se přihlásilo 99 dětí, přijato bylo 85 žáků a to v těchto oborech: 

 

hudební obor      56 žáků 

  výtvarný obor     10 žáků 

  taneční obor     19 žáků 

  celkem                85 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 30.9.2018: 

   

školní rok:              2016/2017  2017/2018  2018/2019 

 

 hudební obor  263 žáků  268 žáků  269 žáků 

 výtvarný obor    80 žáků         79 žáků    82 žáků  

 taneční  obor     67 žáků    75 žáků    70 žáků 

 celkem  410 žáků  422 žáků  421 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:     2016/2017       2017/2018  2018/2019 

- v základním studiu:     410 žáků        422 žáků              421 žáků 

- studium pro dospělé:                0 žáků            0 žáků                  0 žáků 

 

 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání 

 

školní rok:    2016/2017       2017/2018            2018/2019 

  

hudební obor 

- přípravné studium  3 000,- Kč        3 000,- Kč 3 000,- Kč 

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

 

výtvarný obor 

- přípravné studium  3 000,- Kč             3 000,- Kč 3 000,- Kč 

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

 

taneční obor 

- přípravné studium  3 000,- Kč        3 000,- Kč 3 000,- Kč 

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

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: ČESNEK A NĚKDY SPÍŠE CIBULE  

NEBO DÝNĚ – barevná tuš a balakryl 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 Stránka 14 ze 48 

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. V letošním školním roce jsme se zapojili do společného projektu Múzy a Janáčkovy 

filharmonie Ostrava a dva naši žáci po úspěšně vykonaném konkurzu vystoupili jako sólisté  

na koncertě „Mladí umělci se představují“. Další žáci pak hráli společně s orchestrem JFO.  

Jeden ze sólistů byl také přijat ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.  

Přehled všech 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. 

Soubor bicích nástrojů Dalimila Závackého „PALIČÁCI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubor zobcových fléten Miroslavy Valderové 
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5.1. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2018/2019 se konaly soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v oboru hudebním – 

Komorní hra s převahou dechových nástrojů a hra na EKN. 

 

Výsledky soutěží v hudebním oboru: 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – Komorní hra s převahou dechových nástrojů: 

Okresní kolo:  Komorní trio:   K. Březnická – zob. flétna 

                                                           G. Kellnerová – zob. flétna 

                                                            P. Schindlerová – klavír                    1. místo  (II. d kat.) 

 

                      Komorní trio:   M. Křížková – zob. flétna 

A. Štvrtnová – zob. flétna 

N. Čuntová – klavír                            1. místo  (II. d kat.) 

                     

         Kvarteto zob. fléten:   K. Šeděnková, L. Rudinská,  

                                                          D. Paličková, K. Pazdziorová   1. místo  (III. c kat.) 

 

                    Komorní kvarteto:   K. Šeděnková – zob. flétna 

                                                           L. Rudinská – zob. flétna 

                                                           K. Pazdziorová – zob. flétna 

                                                           M. Dao – klavír                            1. místo  (III. d kat) 

 

 

Krajské kolo:   Komorní trio:   K. Březnická – zob. flétna 

                                                           G. Kellnerová – zob. flétna  

                                                           P. Schindlerová –  klavír                  1. místo  (II. d kat.) 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 Stránka 16 ze 48 

                    Komorní kvarteto:   K. Šeděnková – zob. flétna 

                                                           L. Rudinská – zob. flétna 

                                                           K. Pazdziorová – zob. flétna 

                                                           M. Dao – klavír                                2. místo  (III. d kat) 

        Kvarteto zob. fléten:   K. Šeděnková, L. Rudinská,  

                                                           D. Paličková, K. Pazdziorová        3. místo  (III. c kat.) 

 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – Komorní hra – soubory dřevěných dechových nástrojů: 

Okresní kolo:  Flétňata:    M. Březnická – flétna 

                                                   T. Havránková – flétna 

                                                    J. Vašek – flétna                          2. místo  (III. a kat.) 

 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – Hra na EKN: 

Okresní kolo:     Tri Thanh Nguyen    1. místo (I. kat.)  

                                      Thao Nguyen Phuong   1. místo  (IV. kat.) 

Adam Dušenka    1. místo (IX. kat.)    

                            zvláštní ocenění za provedení skladby   

 

Krajské kolo:     Tri Thanh Nguyen    2. místo  (I. kat.) 

                                      Thao Nguyen Phuong   2. místo  (IV. Kat.)          

                                         A. Dušenka     1. místo (IX. kat.) 

           zvláštní ocenění poroty za zdařilé aranžmá skladby 

                                                                                                

Ústřední kolo:     A. Dušenka     2. místo   (IX. kat.)   

 

 

Koncert vítězů ústředního kola v Hradci nad Moravicí: 

                                                   A. Dušenka – hra na EKN      2. místo   (IX. kat.)   

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 Stránka 17 ze 48 

Další soutěže – hudební obor: 

VI. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

J. Křepelková – stříbrné pásmo (zob. flétna) 

K. Březnická – zlaté pásmo (zob. flétna) 

G. Kellnerová – stříbrné pásmo (zob. flétna) 

D. Spáčilová – stříbrné pásmo (flétna) 

A. Fabiánová – stříbrné pásmo (flétna) 

S. Srpová – stříbrné pásmo (flétna) 

M. Březnická – zlaté pásmo (flétna) 

L. Srpová – stříbrné pásmo (flétna) 

Š. Pokludová – zlaté pásmo (zpěv) 

D. Machala – stříbrné pásmo (zpěv) 

B. Kalmusová – stříbrné pásmo (zpěv) 

A. Štěpánková – zlaté pásmo (zpěv) 

M. Slezáková – zlaté pásmo (zpěv) 

M. Vykouřilová – zlaté pásmo (zpěv) 

D. Paličková – zlaté pásmo (zpěv) 

T. Těhan – zlaté pásmo (zpěv) 

A. A. Razouk – zlaté pásmo (klavír) 

J. Polášek – zlaté pásmo (klavír) 

T. Těhan – stříbrné pásmo (kytara) 

L. Hurník – stříbrné pásmo (klarinet) 

O. Vlček – zlaté pásmo (klarinet) 

D. Vavrečka – stříbrné pásmo (saxofon) 

D. Horváth – zlaté pásmo a absolutní vítěz soutěže (saxofon) 

 

„Mezinárodní interpretační soutěž v rámci festivalu Slovanské hudby“ 

Sýkorová – čestné uznání  (zpěv) 

 

V. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ MSK „Múzy Leona Juřici“ 

Komorní trio:  K. Březnická, G. Kellnerová, P. Schindlerová – zlatá múza 

Komorní kvarteto:  K. Šeděnková, L. Rudinská, K. Pazdziorová, M. Dao – stříbrná múza 
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Flétňátka: D. Spáčilová, A. Fabiánová, L. Srpová – stříbrná múza 

Trio:  A. Fabiánová, M. Březnická, J. Polášek – zlatá múza 

ŠenoZa:  K. Rychlá, D. Spáčilová, A. Spratková, J. Vašek – zlatá múza 

Srpovky:  Lenka Srpová, Lada Srpová, Stela Srpová – stříbrná múza 

 

IV. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu „O cenu Leoše Janáčka“ 

D. Paličková – bronzové pásmo (zpěv) 

 

Celostátní soutěžní přehlídka komorních souborů „Svitavské komoření“ 

Jerryho flétňata – stříbrné pásmo (2x příčná flétna, 1x klavír) 

ŠenoZa – stříbrné pásmo (4x příčná flétna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvartet zobcových fléten Miroslavy Valderové 
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Výsledky soutěží v tanečním oboru:  

 

 „Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2019“ 

 

Diplom – „Metr stuhy nestačí“ – za přirozenou práci s rekvizitou 

Diplom – „Časová bublina“ – za promyšlenou práci se světlem a působivé taneční obrazy 

Účastnický list – Studio pohybu Elko – pí. uč. A. Chrenová 

Účastnický list – Studio pohybu Elko – pí. uč. E. Vajsová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

Festival „Tanec Valmez 2018“  

                                                                            a taneční sál školy 
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Výsledky soutěží ve výtvarném oboru:   

 

VI. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

M. Lichá, V. Cholevová, B. Fulnečková – zlaté pásmo  

L. Procházková – zlaté pásmo 

T. Valderová – zlaté pásmo 

N. Hamříková – zlaté pásmo 

B. Fulnečková – zlaté pásmo 

J. S. Konečná – stříbrné pásmo 

K. Gorolová – stříbrné pásmo 

J. Poláček – stříbrné pásmo 

A. Pospíšilová –  stříbrné pásmo 

T. Bidláková –  stříbrné pásmo 

N. Gärtnerová – stříbrné pásmo 

T. Fulnečková – stříbrné pásmo 

E. Posmyková – bronzové pásmo 

P. Marková – bronzové pásmo 

J. Havlenová – bronzové pásmo 

O. Juchelka – bronzové pásmo 

T. Zimová – bronzové pásmo 

N. Gregušová – bronzové pásmo 
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Soutěž SVČO „Tajemný svět barev“ 

K. Klotzmanová  – diplom za vítěznou práci „Klobouky a boty vpřed“ 

E. Tomisová – diplom za vítěznou práci „Klobouky a boty vpřed“ 

N. Gärtnerová – diplom za vítěznou práci „Klobouky a boty vpřed“ 

L. Procházková – diplom za vítěznou práci „Klobouky a boty vpřed“ 

O. Juchelka – diplom za vítěznou práci „Život v oceánech“ 

 

Přehlídka výtvarných oborů ostravských ZUŠ „Zrzavý salon 2019“ 

 Diplom za reprezentaci školy 

 

47. Mezinárodní dětská výtvarná výstava LIDICE 

A. Pechlátová – čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci v technice grafika 

O. Juchelka – čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci v technice grafika 

 

XXII. ročník mezinárodní výtvarné soutěže „Bohúňova paleta 2019“ 

R. Mielec – čestné uznání za počítačovou grafiku 

K. Gorolová – čestné uznání za počítačovou grafiku 

ZUŠ Ostrava – Zábřeh – Pamětný list  

 

„Vernisáž 2019“ v budově ZUŠ dne7.6.2019 
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5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách 

 

V termínu od 3.6. – 6.6.2019 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru, které vykonalo 

všech 267 žáků v řádném termínu.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

229 žáků prospělo s vyznamenáním, 18 žáků prospělo, z 20  žáků přípravného studia 16 vykonalo 

talentovou zkoušku do základního studia, 4 pokračují v přípravném studiu. 

 

Všech 62 žáků tanečního oboru vykonalo závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního 

galakoncertu dne 3.6.2019 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

50 žáků prospělo s vyznamenáním, z 12 žáků přípravného studia 9 vykonalo talentovou zkoušku 

do základního studia a 3 žáci pokračují v přípravném studiu. 

 

Všech 83 žáků výtvarného oboru vykonalo závěrečnou zkoušku v rámci vernisáže a výstavy 

v prostorách naší ZUŠ v termínu od 7.6. – 21.6.2019. 

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

78 žáků prospělo s vyznamenáním, z 5 žáků přípravného studia 4 vykonali talentovou zkoušku  

do základního studia a 1 žák pokračuje v přípravném studiu. 

 

V tomto školním roce absolvovalo celkem 32 žáků I. a II. stupně:  

V hudebním oboru to bylo 19 žáků, ve výtvarném oboru 9 žáků a v tanečním oboru 4 žáci. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vyhlášení nejlepších žáků školy dne 26.6.2019 v sále ZUŠ 
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5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky 

 

Ve školním roce 2018/2019 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol:  

3 žáci hudebního oboru:  

Janáčkova konzervatoř v Ostravě – obor saxofon – přijat;  

Janáčkova konzervatoř v Ostravě – obor dirigování a sj´kladba – přijat; 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České – 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. 

 

 

 

 

 

HUDEBNÍ PODVEČER dne 13.11.2018 v hudebním sále ZUŠ 
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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 

AZUŠ – Reforma financování 

regionálního školství na ZUŠ; 

Šablony pro ZUŠ;  

23–24.10. 

2018 
3 hodiny Olomouc AZUŠ ŘŠ 1.050,- 

Elektronická organizace 

soutěží ZUŠ 
16.11.2018 3 hodiny Ostrava NIDV ŘŠ 300,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 
6–7.12.2018 12 hodin Praha Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.780,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 

15.-16.5. 

2019 
12 hodin Mikulov Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.980,- 

Informační seminář k novele 

vyhl. 71/2005 o ZUŠ 
9.5.2019 6 hodin Ostrava NIDV 

ŘŠ 

ZŘŠ 
600,-  

 

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 

Dílna tvořivého přístupu 

k hudbě v hodinách hudební 

výchovy 

4.10.2018 8 hodin Ostrava NIDV 1 uč. hudební 780,- 

Batikovaný papír aneb jak vést 

děti k tvořivosti 
8.10.2018 4 hodiny Ostrava KVIC 1 uč. výtvarné 680,- 

DANCE Life! 2018 – taneční 

workshopy 10 ks 
9.-11.11.2018 15 hodin Brno 

DANCE 

Life! 
1 uč. taneční 1.620,- 

Ostravská setkání s kytarou – 

Metodika vyučování hry na 

kytaru na ZUŠ 

1.12.2018 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. hudební 500,-  

Osobnostně sociální rozvoj 

pedagoga 
24.1.2019 8 hodin 

Kunčice p. 

Ondř. 

PhDr. L. 

Svobodová 
ŘŠ hudební 1.000,- 

Gradus ad Parnassum – 

Festival klavírní instruktivní 

literatury – program 

celoživotního vzdělávání 

1.-2.2.2019 22 hod. Ostrava 
Ostravská 

univerzita 

ŘŠ 

ZŘŠ 

1 uč. 

hudební 300,- 

Ostravská setkání s příčnou 

flétnou – Metodika výuky hry 

na příčnou flétnu 

28.2.2019 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 500,-  

Principy alternativní 

pedagogiky – Montessori 

pedagogiky v přípravném 

studiu ZUŠ 

9.3.2019 6 hodin 
Valašské 

Meziříčí 

Aneri – 

taneční škola 

a ZUŠ Val. 

Meziříčí 

1 uč. taneční 900,- 

III. ročník mezinárodních 

interpretačních kurzů v oboru 

violoncello 

21.3.2019 1,5 hodiny Ostrava 
Ostravská 

univerzita 
1 uč. violonc. 0,- 
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Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Oddě-

lení 

Částka 

v Kč 

Ostravská setkání s kytarou – 

Metodika vyučování hry na 

kytaru na ZUŠ 

13.4.2019 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. kytarové 500,-  

Nadaný žák ve výuce 7.6.2019 8 hodin Ostrava KVIC Ostrava 2 uč. klavírní 3.560,-  

Mezinárodní letní škola staré 

hudby 2019 
6.-14.7.2019 30 hodin Valtice 

Společnost 

pro starou 

hudbu ČR 

1 uč. dechové 1.550,-  

XXXIII. kytarový festival 

Mikulov 2019 
7.-13.7.2019 30 hodin Mikulov 

Kytarový 

festival 

Mikulov 

1 uč. kytarové 4.210,-  

Flautoškolka – Metodika 

flétnové výuky předškolních 

dětí 

23.8. 2019  8 hodin Kunín 
Mgr. Jan 

Kvapil 
2 uč. dechové 1.900,- 

Letní dílna hudební výchovy 17.–24.8. 2019  60 hodin Mělník 

Společnost 

pro HN v 

ČR 

1 uč. hudební 4.300,- 

Společné vzdělávání a základy 

práce se žáky se SVP na ZUŠ 

a SUŠ 

29.8.2019 8 hodin 
Frenštát 

pod Radh. 
MÚZA 1 uč. klavírní 1.300,-  

 
 
 

7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast Pracovník 

Částka 

v Kč 

Platy a platové předpisy ve 

veřejných službách a správě 
28.3.2019 7 hodin Ostrava 

Resk 

eucation 

s.r.o. 

1 
ekonom 

účetní 
1.200,- 

Změna financování 

regionálního školství 
15.5.2019 2,5 hodiny Ostrava NIDV 1 

ekonom 

účetní 
0,- 

Účetnictví (Fenix) – nejen o 

účtování 
18.6.2019 4 hodin Ostrava 

Assecco 

solutions 
1 

ekonom 

účetní 
2.320,- 

Portál majetku – FaMa+ 25.5.2019 3,5 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 bezpečnostního  

technika školy - BOZP   
19.9.2018 3 hodiny 

KORT 

Ostrava 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

1 500,- 

Školení a odborná příprava 

zaměstnanců, požárních 

hlídek a preventisty v oblasti 

požární ochrany 

11.10.2018 2 hodiny 
ZUŠ 

Sologubova 

PROKON 

Ing. Antonín 

Konečný 

všichni 

zaměstnanci 
1.900,- 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: DETAIL KŘÍDLA, PÍRKA – olejový pastel 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

 

Září:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Schůzky PK  

Schůzka s lektorem – Šablony II pro ZUŠ 

Nábory žáků do ZUŠ, schůzky s rodiči  

Školení „Múza“ – Malá Morávka, ŘŠ 

Dvoudenní porada ředitelů ZUŠ MSK – Ostravice, ŘŠ 

  

Říjen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Školení zaměstnanců v oblasti PO 

Školení „Elektronická spisová služba“ – MSK KÚ, pí. ekonomka 

Seminář „Tvůrčí přístup v hodinách HN“ – NIDV 

Seminář „Tvoření s batikou“ – KVIC 

Schůzka městské klavírní sekce – ZUŠ Ostrava – Klimkovice, ZŘŠ  

Soutěžní přehlídka na počest I. Hurníka – VI. ročník „Múzy I. Hurníka“ - ZUŠ   

Vystoupení žáků HO v DS Magnolie v Ostravě - Vítkovicích 

Valná hromada AZUŠ – Olomouc, ŘŠ 

Malování a výměna koberců v prostorách ZUŠ a na pobočce ZŠ Horymírova 
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Listopad:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada   

Schůzky PK  

Schůzka výboru MÚZY – ZUŠ Mariánské Hory, ŘŠ 

Školení „Registr smluv“ a „Aktuální problematika v oblasti ochrany osobních údajů“ – EK  

Animační program k výstavě „Situace sítotisku“ – VO 

Dvoudenní konference „Kreativní budoucnost“ – Brno, ŘŠ 

Taneční víkend plný workshopů – Výstaviště Brno 

Hudební podvečer – žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

Koncert „Jazz Talent“ – Klub Parník, Ostrava 1 

Školení „Elektronická organizace soutěží – KVIC, ŘŠ 

Školení „Změny v daňovém prohlášení, úpravy dotazníku“ na LK Ostrava – EK  

Hudební podvečer žáků dechového oddělení – sál ZUŠ 

      

Prosinec:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Setkání ředitelů škol s hejtmanem kraje – Dolní Vítkovice, Gong – ŘŠ  

Schůzka ŘŠ a ZŘŠ s projektovou manažerkou – Šablony II – ZUŠ  

„Mikulášský koncert“ – sál ZUŠ 

Vánoční koncert „VÁNOCE NA MÍRU“ – DK Akord  

Ukázka výtvarných prací žáků VO na Vánočním koncertě – DK Akord 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ – FAKTA, Praha 2018 – ŘŠ, ZŘŠ 

Vystoupení žáků HO v DS Magnolie – Ostrava Vítkovice, Taneční orchestr T. Hanáka 

Vystoupení žáků HO na koncertě Biskupského Gymnázia v Ostravě – Porubě 

Třídní vánoční besídky jednotlivých pedagogů  

Vystoupení žáků HO na Vánočním koncertě – ZUŠ Šenov 
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Leden:  

Porada vedení  

Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzky PK  

Klasifikační porada  

Hudební podvečer žáků hudebního oboru – sál ZUŠ 

Dvoudenní setkání ředitelů ZUŠ – Múza, Kunčice pod Ondřejníkem – ŘŠ  

Zkouška žáka D. Horvátha (saxofon) s filharmonií – příprava na koncert 

Seminář „Setkání u klavíru“ – JKO – ŘŠ, ZŘŠ 

Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Komorní hra, sál ZUŠ  

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

Inventarizace majetku a závazků organizace – fyzická inventura majetku 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019  

 

Únor:           

Porada vedení 

Pedagogická rada, Umělecká rada 

IV. ročník Testivalu „Gradus ad Parnassum“ – Ostravská univerzita 

Schůzka městské výtvarné sekce – Důl Michal 

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ 

Porada ředitelů ZUŠ – MSK KÚ Ostrava 1, ŘŠ  

Výroční schůze Múza – MSK KÚ Ostrava 1, ŘŠ 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Komorní hra, ZUŠ Ostrava - Poruba 

Koncert „Klavírní mládí“ – žáci ostravských ZUŠ, ZUŠ Moravská Ostrava 

Seminář „Ostravská setkání s příčnou flétnou“ – JKO 

Inventarizace majetku a závazků organizace – dokladová inventarizace 
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Březen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada, Schůzky PK 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na EKN, ZUŠ Ostrava - Hrabůvka 

Seminář TO „Principy alternativní pedagogiky“ – přípravné studium ZUŠ, Val. Meziříčí 

Školení pro ředitele ZUŠ – Praha, ŘŠ 

Porada ekonomů – Obchodní akademie a VOŠ   

Hudební podvečer žáků hudebního oboru – sál ZUŠ  

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Komorní hra s převahou 

smyčcových nástrojů – ZUŠ Ostrava – Zábřeh 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – Komorní hra s převahou 

dechových nástrojů – ZUŠ Orlová - Poruba 

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

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance – JKO 

 

Duben: 

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Folklórní tančírna - žáci TO a jejich pedagogové, Cooltour Ostrava 

Odevzdání výtvarných prací do soutěží „Život v oceánech“ a „Všechno lítá, co má peří“ 

Pěvecká soutěž – „Studénecký slavíček“ – ZUŠ Studénka, porotkyně naše pí. učitelka 

Krajská přehlídka žáků klavírního oddělení - JKO 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na EKN, ZUŠ Karviná 

Czech Dance Tour – žáci TO a jejich pedagogové 

Vernisáž přehlídky „Zrzavého salon 2019“ – ZUŠ Moravská Ostrava 

Výchovný koncert pro děti z MŠ a jejich rodiče – sál ZUŠ 

Koncert „Populární hudba“ – DK Akord, Ostrav - Zábřeh 

Zápisy dětí do ZUŠ – Den otevřených dveří 

Soutěžní přehlídka „Múzy L. Juřici“ – ZUŠ Orlová - Poruba 
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I. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Veřejné třídní předehrávky – sál ZUŠ 

 

Květen:   

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzky PK 

Seminář „Novela vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání – ŘŠ , ZŘŠ 

II. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

III. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Seminář „Změna financování regionálního školství“ – SŠ technická a dopravní, pí. ekonomka 

Bienále ostravských VO ZUŠ – „Skryté světy“ – Důl Michal 

Celostátní vzdělávací setkání ředitelů ZUŠ – FAKTA, Mikulov, ŘŠ a ZŘŠ 

Pěvecká soutěž „O cenu Leoše Janáčka 2019“ – Lidová Konzervatoř Ostrava 

IV. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Celostátní kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na EKN, Kroměříž 

Koncert žáků HO v ZUŠ Šenově 

Mezinárodní soutěž „Svitavské komoření“ - Svitavy 

Koncert „Talenty regionu“ - JKO 

Školení modulu „Reprodukce majetku FaMa“ – KÚ, pí. ekonomka 

    V. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Instalace výtvarných prací Múzy 2019 ve Světě techniky a následná vernisáž 

Koncert „ZUŠ Open“ – sál ZUŠ    

Veřejné třídní předehrávky – sál ZUŠ  
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Červen:   

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Galakoncert žáků TO – JKO 

Klasifikační porada 

Den dětí s Múzami – Nová Karolina, Taneční orchestr  

Koncert vítězů soutěží ZUŠ – Hradec nad Moravicí, Múziáda 

Závěrečné zkoušky 

Workshop pro účetní a ekonomy škol a školských zařízení – KÚ Ostrava, pí. ekonomka 

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Život v oceánech“ – SVČO 

Školení „Nadaný žák ve výuce“ – Šablony II, KVIC, ŘŠ, ZŘŠ 

Vernisáž a výstava výtvarných prací žáků naší ZUŠ – prostory ZUŠ 

Malování tříd, chodby a WC – 2. patro, výměna koberců 

Zápisy dětí do ZUŠ 

Koncert „Janáčkova filharmonie dětem“ – DK Ostrava 1, dva žáci naší ZUŠ 

Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za šk. rok 2018 / 2019 – sál ZUŠ 

Recitál žáka D. Horvátha ve hře na saxofon – sál ZUŠ 

Závěrečná pedagogická rada a ukončení školního roku 2018/2019  

 

Červenec a srpen:  

Čerpání řádné dovolené   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestr Tomáše Hanáka – Vánoce na míru dne 13.12.2018 v DK Akord 
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9. Výsledky kontrol a revizní činnost 

 

9.1. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 

Kontrola Českou školní inspekcí  byla provedena naposledy ve školním roce 2016/2017. 

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 za daný školní rok.  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 2018/2019 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 2018/2019 nebyly provedeny kontroly jiných organizací. 

 

9.4. Revize 

 

Ve školním roce 2018/2019 byly provedeny pravidelné kontroly a revize tělocvičného nářadí, 

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

 

 

9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO 

 

Roční prověrka byla provedena dne 6.6.2019. 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 Stránka 34 ze 48 

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 2018 v Kč 

 

Příspěvky a dotace  stanoveno čerpáno 

Přímé náklady na vzdělávání - MŠMT 9 230 600,00 9 230 600,00 

ÚZ 33353 prostředky na platy  6 779 892,00 6 779 892,00 

v tom: ostatní osobní náklady  3 600,00 3 600,00 

  zákonné odvody 2 306 374,00 2 306 374,00 

  FKSP 135 598,00 135 598,00 

  přímý ONIV – náhrady DPN 5 136,00 5 136,00 

Příspěvky a dotace – zřizovatel 53 000,00 53 000,00 

ÚZ 205 prostředky na krytí odpisů budovy 53 000,00 53 000,00 

CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE  9 283 600,00 9 283 600,00 

 

Tyto prostředky byly řádně čerpány dle pokynů zřizovatele na účel, pro který byly určeny.   

 

Účelové dotace od jiných subjektů: 70 000,00 Kč    

V roce 2018 jsme čerpali neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy  

na projekt s názvem „Koncert populární hudby k 25. výročí založení školy“  ve výši 40 000,- Kč  

a dotaci z rozpočtu SMO Městského obvodu Ostrava – Jih na projekt „Jak rozveselit princeznu“ 

ve výši 30 000,- Kč. 

„Koncert populární hudby k 25. výročí založení školy“ proběhl 20.4.2018 a patří každoročně 

k nejoblíbenějším akcím, v letošním roce byl navíc věnován 25. výročí založení školy  

s vystoupením bývalých absolventů školy. V rámci náborů dětí do ZUŠ jsme 23. 5. 2018 připravili 

2 výchovné koncerty pro žáky 1. tříd ZŠ a MŠ z obvodu Ostrava – Jih s podtitulem  

„Jak rozveselit princeznu“, které se konaly  v hudebním sále DK Akord.  Tak jako každoročně  

se děti aktivně zapojily do dění koncertu – zpívaly s našimi žáky písničky, radily Honzovi, snažily  

se zaujmout a rozveselit princeznu. Což se jim to nakonec podařilo. Koncerty, jako každý rok, 

měly u dětí velký úspěch. 

 

Všechny poskytnuté účelové dotace byly čerpány na účel, pro který byly poskytnuty. 
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10.2. Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku 2018 

 

Celkové výnosy (příjmy) z hlavní činnosti byly v roce 2018 dosaženy v celkové výši  

10 822 743,42 Kč. Z toho vlastní výnosy celkem 1 539 143,42 Kč jsou za úhradu neinvestičních 

nákladů v ZUŠ – školné 1 321 956,- Kč a ostatní výnosy, které zahrnují především čerpání fondů 

– částku ve výši 72 933,- Kč z fondu odměn na odměny zaměstnanců školy a paní ředitelky, 

částku 5 000,- Kč z rezervního fondu na nákup učebních pomůcek a částku 4 497,- Kč z fondu 

FKSP na nákup kávovaru.  

Ostatní výnosy byly proúčtovány ve výši 25 597,- Kč jako prostředky na nákup pracovních sešitů, 

prostředky za soukromé kopírování,  prostředky za umístění nápojového automatu  

a prostředky na fond kostýmů. Úroky bankovních účtů byly ve výši 198,70 Kč a výnosy 

z transferů zahrnují časové rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti ve výši 

38 961,72 Kč a neinvestiční účelovou dotaci 70 000,- Kč na projekty „Koncert populární hudby 

k 25. výročí založení školy“ a „Jak rozveselit princeznu“.  

 

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

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: 
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10.3. Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti roku 2018 

 

Náklady (výdaje) z hlavní činnosti byly v roce 2018 dosaženy v celkové výši  

10 748 136,78 Kč. Z toho vlastní náklady ve výši 1 464 536,78 Kč zahrnují především spotřebu 

materiálu: 225 242,75 Kč, hlavní podíl této položky představuje materiál pro výuku 

v jednotlivých oborech; spotřeba energií: 231 336,45 Kč; opravy a udržování: 101 760,10 Kč - 

v této částce jsou zahrnuty náklady na malování a výměnu koberců, opravy ohřívačů vody  

a sanitárního vybavení na toaletách, porevizní opravu hromosvodů a také pravidelné ladění klavírů 

a drobné opravy a údržbu majetku. Dalšími náklady jsou cestovné: 44 877,- Kč, náklady  

na reprezentaci: 5 534,60 Kč a ostatní služby 322 505,36 Kč, z toho bych zde zmínila částku  

za pronájmy učeben a pronájem koncertního sálu ve výši 52 tis. Kč a služby zpracování dat – 

mezd ve výši 58 400,- Kč. 

Ve mzdových nákladech bylo proúčtováno celkem 136 896,- Kč a to částkou 73 tis. Kč  

na použití fondu odměn a částkou 33 tis. Kč na dávky nemocenského pojištění. Použili jsme  

15 tis. Kč na odměnu za zvýšenou administrativní zátěž a 15,64 tis. Kč na dohody za suplování  

za pracovní neschopnosti v závěru roku. 

Zákonné odvody byly proúčtovány za náklady z proúčtovaných mezd ve výši 34 800,- Kč. 

Na pořízení drobného dlouhodobého majetku jsme čerpali 177 242,- Kč, z toho na učební 

pomůcky 122 tis. Kč. Dalšími náklady jsou odpisy dlouhodobého majetku: 53 591,- Kč  

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

24 808,- Kč, povinné úrazové pojištění 28 253,- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců  

ve výši 33 760,- Kč, dále pak vstupní a periodické lékařské prohlídky ve výši 3 840,- 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: 
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Grafické znázornění vlastních výnosů a nákladů z činnosti v tis. Kč: 
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10.4. Doplňková činnost školy v roce 2018 

 

Okruhy doplňkové činnosti dle zřizovací listiny: 

- pronájem majetku; 

- provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně zprostředkování; 

- mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. 

 

Náklady za rok 2018 byly účtovány pouze za kurzy pro dospělé ve výši 45 101,- Kč:  

- energie: 1 625,- Kč;  

- mzdové náklady: 43 435,- Kč;  

- odpisy budovy: 41,- Kč. 

 

Výnosy za kurzy byly účtovány v celkové výši 65 587,- Kč:  

- výnosy z kurzů: 49 347,- Kč;  

- výnosy z pronájmu – hudební nástroje: 16 240,- Kč. 

 

Výsledek hospodaření je 20 486,- Kč.  

 

Vzhledem k zahájení doplňkové činnosti v jiných okruzích jsme letos poprvé proúčtovali výnosy 

za pronájmy hudebních nástrojů z doplňkové činnosti. Postupně obnovujeme inventář hudebních 

nástrojů a půjčujeme i dražší hudební nástroje, proto jsme navýšili částku za pronájem a letošní 

výnos byl 16.240,- Kč.  

Od září 2017 jsme začali nabízet hudební kurzy pro děti do pěti let a pro dospělé zájemce. Kurz 

„Dětská abeceda“ se nám nedaří naplnit, přestože jsme ho začali nabízet již v průběhu školního 

roku, ale zájemců bylo méně než deset. Na tento počet byly kalkulovány náklady 

a tolik dětí do 5 let se nepřihlásilo. Naopak v případě „ Hudebního studia“, kurzu pro dospělé,  

se nám podařilo uspokojit všechny zájemce. Jednalo se o kurzisty z řad veřejnosti i bývalé 

absolventy, kteří chtěli zdokonalit své dovednosti, ale i o úplné začátečníky, kteří měli zájem  

se něco nového naučit. Naší snahou není přijímat velké množství dospělých zájemců,  

a to především proto, abychom byli schopni personálně zabezpečit průběh kurzů. Výnosy z kurzů 

byly v roce 2018 ve výši 49 347,- Kč. 
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10.5. Výsledek hospodaření v roce 2018 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:   74 644,41 Kč 

daň z příjmu:                  37,77 Kč   

po zdanění:      74 606,64 Kč 

finančně krytý:      74 606,64 Kč 

peněžně krytý:       74 606,64 Kč 

 

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti:  20 486,00 Kč 

daň z příjmu:                        0,00 Kč   

po zdanění:      20 486,00 Kč 

finančně krytý:      20 486,00 Kč 

peněžně krytý:       20 486,00 Kč 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci: 95 092,64 Kč 

 

Každý rok pečlivě plánujeme náklady na provoz organizace vč. pořízení učebních pomůcek  

a majetku potřebného pro chod školy. V roce 2018 jsme utratili výrazně vyšší částku na pořízení 

drobného majetku – 177 tis. Kč, opět jsme investovali do oprav a údržby nemovitého majetku 

spolu s technickým zhodnocením částku 116 tis. Kč, neustále se snižují náklady na energie – 

z části díky teplým zimám, ale i vysoutěženým dodavatelům energií zřizovatelem. 

 

Grafické znázornění výsledku hospodaření v tis. Kč: 

 

 

130,25

481,41

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

38,93
92,05 95,09

Výsledek hospodaření v tis. Kč za rok:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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10.6. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2018 

 

1. fond odměn – účet 411: 67,- Kč  

a) počáteční stav: 0,- Kč; 

b) tvorba: 73 000,- Kč jako příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření; 

c) čerpání: 72 933,- Kč na odměny zaměstnanců školy; 

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

 

2. fond FKSP – účet 412: 55 218,90 Kč 

a) počáteční stav: 77 337,90 Kč; 

b) tvorba: 138 126,- Kč – základní příděl dle vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb.; 

c) čerpání: 21 212,- Kč bylo použito na stravné – blíže viz bod H. Závodní stravování;  

na rekreaci bylo vyčerpáno 44 150,- Kč; na kulturu, tělovýchovu a sport bylo vyčerpáno  

60 886,- Kč, peněžní a nepeněžní dary u příležitosti výročí životních nebo pracovních byly 

v roce 2018 poskytnuty ve výši 18 000,- Kč; na pořízení majetku bylo vynaloženo  

4 497,- Kč a na nákup vitamínů pro zaměstnance školy bylo použito 11 500,- Kč; 

d) krytí: příděl do fondu za měsíc prosinec ve výši 13 373,- Kč - byl převeden v lednu 2019  

při výplatě mezd za prosinec 2018; při vyúčtování celkového přídělu za rok 2018 byly 

vyčísleny 4,- 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 8.1.2019; fond je finančně plně krytý. 

 

3. fond rezervní ze zlepšeného VH – účet 413: 339 162,65 Kč 

a) počáteční stav: 320 115,99 Kč; 

b) příděl ze zlepšeného VH: 19 046,66 Kč;  

c) čerpání: 0,- Kč; 

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 – účelově určený dar pro výtvarný obor; 

c) čerpání: 5 000,- Kč – čerpání účelově určeného daru pro výtvarný obor; 
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5. fond investic – účet 416: 84 847,89 Kč  

a) počáteční stav: 210 767,61 Kč; 

b) tvorba: 67 670,28 Kč jako odpisy dlouhodobého majetku;  

c) čerpání: 193 590,- Kč na modernizaci - pořízení klimatizačních jednotek do místností číslo 1, 

9 a 10; odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl předepsán;   

d) krytí: fond investic je finančně plně krytý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace z projektu „Klimatizace do místností 1,9 a 10“ 

 

Foto z projektu „Opravu ohřívačů a rozvodů TUV na WC v 1 NP a 2 NP v budově školy“  
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se nezapojili do programu celoživotního vzdělávání. 

 

13. Předložené a realizované projekty financované  

z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2018/2019 jsme nečerpali dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy. 

 

V měsíci březnu 2019 jsme začali realizovat projekt „Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů  

a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Ostrava Sologubova“.  

Registrační číslo projektu je CZ. 02.03.X/0.0/0.0/18_063/0011552.  

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 18_063/0011552–01 ze dne 6.6.2019.  

Rozpočet projektu na období od 1.3.2019 – 28.2.2021 je 859.359,- Kč. 

 

Za období 3/2019 – 8/2019 jsme vyčerpali celkem 51.795,- Kč: 

- šablona 2.VII/4d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – osobnostně sociální rozvoj 

jsme utratili 7.272,- Kč za 12 zaměstnanců; 

- šablona 2.VII/4e – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – inkluze jsme absolvovali  

2 školení za částku 3.820,- Kč; 

- šablona 2.VII/4j – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – kulturní podvědomí  

a vyjádření bylo vyčerpáno 8 šablon z celkového počtu 16 v hodnotě 7.743,-Kč; 

- šablona 2.VII/14 – Projektový den ve škole – realizovány 3 šablony v hodnotě 8.440,- Kč; 

- šablona 2.VII/16 – Komunitně osvětová setkání  - realizováno 7 šablon v hodnotě 24.520,- Kč; 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: KACHNY, KACHNY … 
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15. Hodnocení 
 

Velice krásně se hodnotí školní rok, v kterém se dařilo nejen na soutěžích MŠMT, v úspěšnosti 

přijetí na střední umělecké školy a v prezentaci žáků. Ale začnu hezky po pořádku. 

Začátek školního roku se nesl na vlně Múzy Ilji Hurníka, které proběhly na naší škole v říjnu 

2018. Jednalo se o 6. ročník této krajské soutěže hudebního a výtvarného oboru. Po úspěšné 

organizaci přehlídky, která se těší stále větší oblibě, jsme se začali připravovat na velký Vánoční 

koncert, který se uskutečnil v DK Akord 13. prosince. Zaplněný sál aplaudoval provedení  

a dramaturgii koncertu s názvem „Vánoce na míru“. Vystoupili na něm nejen sólisté, ale i všechna 

hudební seskupení působící na škole včetně tanečního oddělení.  

Oko pohladily výtvarné práce žáků tohoto oboru. 

A po vánočních prázdninách začaly finišovat přípravy žáků na školní a okresní kola soutěží ZUŠ. 

Jedno takové jsme i pořádali. Konkrétně se jednalo o obor „Komorní hra s převahou smyčců“. 

V soutěžním klání v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů jsme v krajském kole 

získali první místo, žák klávesového oddělení pak získal vavříny v kole celostátním. 

Školu jsme reprezentovali i na koncertu žáků Moravskoslezského kraje „Talenty regionu“, 

který se konal na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. 

Výtvarný obor získal ocenění na mezinárodní výtvarné soutěži Lidice, a na Slovensku v soutěži 

Bohúňova paleta. 

Tanečníci přivezli zvláštní cenu z Krajské postupové přehlídky a soutěže Czech Dance.  

V měsíci březnu jsme uspořádali již tradiční koncert pro začínající žáky „ Vycházející hvězdičky“ 

a v dubnu oblíbený koncert „Populární hudby“. 

V květnu jsme se zapojili do celostátního happeningu „ZUŠ Open“ a celoročně do projektu  

MÚZIÁDY ZUŠ. 

Největší radost nám ale určitě udělal úspěšně zvládnutý konkurz do Janáčkové filharmonie 

Ostrava, kde mimo hráčů orchestru jsme obsadili dvě místa sólistů. Koncert proběhl v červnu 

2019 a byl vyvrcholením tohoto školního roku.  

Jako každoročně jsme nezapomněli ani na naše seniory v Domovech a nejmenší v Mateřských 

školách. V tomto roce poprvé jsme pozvali žáčky mateřinek společně s rodiči na speciální 

„Koncert nejen pro žáky mateřských škol“.  Tato akce však neměla očekávaný dopad a vytížení 

rodiče se s dětmi nedostavili ve větším počtu.  Proto se vrátíme k původnímu modelu dopoledních 

představení. 
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Ve škole jsme nejen soutěžili a koncertovali, ale také opravovali, vylepšovali a modernizovali. 

Podařilo se nám dokončit osazení klimatizací do všech učeben druhého patra, vymalovali jsme 

prostory tohoto patra a chodby a zakoupili nový nábytek a PC do některých učeben. 

Dnes se mi toto hodnocení lehce píše, ale celý rok byl plný velice intenzivní práce celého 

kolektivu všech zaměstnanců.  

Bez ohledu na náročnou práci si velice vážím a kvituji přátelskou a domácí atmosféru na škole. 

Příznivé klima pozitivně ovlivňuje dosahované výsledky a věřím, že i kladně působí na všechny 

kolegy. 

Stabilní výsledky, pozitivní myšlení, vzájemný respekt a tvořivost jsou cenné devízy, které mi 

dávají optimistický příslib do dalších let.  

Děkuji celému kolektivu pedagogických i správních zaměstnanců za dosavadní práci a těším  

se na další spolupráci v novém školním roce. 

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hudební podvečer v rámci ZUŠ OPEN“ dne 30.5.2019 v sále školy 
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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 2018. 

 

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 

EK   Ekonomka 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) fotogalerie z akcí školy; 

d) diplomy a ocenění; 

e) programy z akcí školy. 

 

  

Vzhledem k velikosti příloh d) – e) 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  
 

Šablony II – 
Profesní rozvoj 
pedagogů a 
rozvojové 
aktivity pro 
žáky v ZUŠ 
Sologubova 
Ostrava 

Operační 
program 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  / 
Evropský 
sociální fond a 
státní rozpočet 
 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011552 Příjemce dotace 859.353,- Kč Personální 
podpora, 
osobnostně 
profesní rozvoj 
pedagogů, 
společné 
vzdělávání žáků, 
podpora 
rozvojových 
aktivit, 
spolupráce 
s rodiči žáků, 
spolupráce 
s veřejností 

1.3.2019 až 
28.2.2021 

 

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  
 

       

 



MÚZY Ilji Hurníka dne 17.10.2018 v ZUŠ Ostrava – Zábřeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikulášský koncert dne 4.12.2018 v hudebním sále ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vánoční koncert „VÁNOCE NA MÍRU“ dne 13.12.2018 v DK Akord 

 

 

 

 



„Vycházející hvězdičky“ dne 20.3.2019 v hudebním sále DK Akord 

 

 

 

 

 

 



 

Absolventské koncerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absolventské koncerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absolventský koncert bicího oddělení 

 

 

Absolventi výtvarného oboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance 2019 dne 30.3.2019 na JKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUŠ OPEN – koncert dne 30.5.2019 v sále ZUŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




