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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: 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/
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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: HUDEBNÍ NÁSTROJE 
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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 2016/2017           školní rok 2017/2018 

 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 30.9.2017 
 

 

Počet zaměstnanců na škole: 22 celkem  

 

z toho:    19 pedagogů  

     1 administrativní zaměstnanec 

     2 provozní zaměstnanci 

 

Z pedagogických pracovníků 3 nesplňovali požadovanou kvalifikaci. U všech tří pedagogů 

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

který vykonávají, protože jim byla uznána činnost výkonného umělce. Z toho jeden pedagog 

studoval konzervatoř a zároveň VŠ ve svém oboru a k 30.6.2018 konzervatoř ukončil a již je 

kvalifikovaným pedagogem. 

Ve školním roce 2017/2018 nebyl na rodičovské dovolené žádný zaměstnanec školy. 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: VE ŠPAJZU 
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3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2017/2018  

- jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe  

- vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k 30.9.2017 

 

poř. 

číslo 

 

jméno a příjmení 

kvali-

fikace 

 

aprobace 

 

vyučuje 

pedagogická 

praxe 

1. MgA. Bárta Michal ano klavír klavír, korepetice 20 

2. Mgr. Bortlová Barbora ano 
zpěv 

sbormistrovství 

hlasová výchova, 

klavír 
15 

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

zobc. flétna 

 

17, výjimka 

4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 28, výjimka 

5. Chrenová Alžběta ano tanec taneční obor 7 

6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 7 

7. Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice 29 

8. Bc. Kozmonová Monika ano flétna flétna, zobc. flétna 14 

9. Kumová Olga ano housle housle, EKN 31 

10. Mixa Přemysl ano kontrabas 
EKN, baskytara, 

kontrabas 
11 

11. 
Nováčková Ivana 

vedoucí hudebního odd. 
ano sólový zpěv hlasová výchova 33 

12. 
Orlitová Renata 

statut. zástupkyně ŘŠ 
ano klavír 

klavír, 

korepetice 
28 

13. Bc. Pančocha Martin ano klavír klavír, korepetice 7 

14. 
Poláková Faiglová Jeanetta 

ředitelka školy 
ano klavír klavír 31 

15. Sivek Jakub ne kytara (M) kytara 2, výjimka 

16. Bc. Vajsová Eva ano tanec taneční obor 26 

17. Valderová Miroslava ano zobc. flétna zobcová flétna 22 

18. Vašková Eva ano violoncello violoncello, PS,NH 9 

19. Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 14 

 

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 1.9.2017 

 
 

 

taneční obor 2 výtvarný obor 1 klavír 6 hlasová výchova 2

dechové nástr. 3 kytara 3 housle 1 EKN 2

bicí 1 kontrabas 1 violoncello 1 PS, HN 1

kvalifikovaní 16

nekvalifikovaní 3
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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 
17 

3. Polák Ivan ano domovník-údržbář nad 40 

 

 

3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení 

- stav dle platové inventury k 30.9.2017 (bez RD a DPČ) 

 

 
školní rok 2016/2017 školní rok 2017/2018 

fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

pedagogové 19 15,362 19 15,746 

administrativní 1 1 1 1 

ostatní 2 1,025 2 1,025 

Celkem 22 17,387 22 17,771 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci tanečního oboru: KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE 

JKO dne 15.4.2018 
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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 23. 5. 2018 připravili 2 výchovné koncerty pro žáky MŠ 

z obvodu Ostrava – Jih s podtitulem „Jak rozveselit princeznu“, které se konaly v hudebním 

sále DK Akord.  Výchovné koncerty proběhly za přispění Statutárního města Ostravy 

formou dotace z jeho rozpočtu. Dotace bude proúčtována v roce 2018. 

Tak jako každoročně, se děti aktivně zapojily do dění koncertu – zpívaly s žáky ZUŠ 

písničky, snažily se zaujmout a rozveselit princeznu, až se jim to nakonec podařilo. 

Koncerty, jako každý rok, měly u dětí velký úspěch. 

Přijímací řízení se konalo dne 26. 4. 2018. Doplňující přijímací řízení, spojené se dnem 

otevřených dveří,  se konalo dne 28. 5. 2018.   

 

Celkem se přihlásilo 97 dětí, přijato bylo 88 žáků a to v těchto oborech: 

 

hudební obor      55 žáků 

  výtvarný obor     16 žáků 

  taneční obor     17 žáků 

  celkem                88 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 30.9.2017: 

   

školní rok:              2015/2016  2016/2017  2017/2018 

 

 hudební obor  265 žáků  263 žáků  268 žáků 

 výtvarný obor    81 žáků         80 žáků    79 žáků  

 taneční  obor     61 žáků    67 žáků    75 žáků 

 celkem  407 žáků  410 žáků  422 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:     2015/2016       2016/2017  2017/2018 

- v základním studiu:     407 žáků        410 žáků              422 žáků 

- studium pro dospělé:                0 žáků            0 žáků                  0 žáků 

 

 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání 

 

školní rok:    2015/2016       2016/2017            2017/2018 

  

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: ČESKÉ VÁNOCE 
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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 navštívilo na 350 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. 

Soubor bicích nástrojů Dalimila Závackého „PALIČÁCI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční orchestr Tomáše Hanáka 
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5.1. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2017/2018 se konaly soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v oboru hudebním – 

sólový a komorní zpěv, hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje a soutěžní přehlídka 

tanečního oboru.  

 

Výsledky soutěží v hudebním oboru: 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – sólový a komorní zpěv 

Okresní kolo:     Barbora Kalmusová – 1. místo (0. kategorie) 

 Štěpánka Pokludová – 1. místo (0. kategorie) 

 Emma Soncin – 1. místo (0. kategorie) 

 Václav Slezák – 2. místo (0. kategorie) 

 Alice Štěpánková – 1. místo (I. kategorie) 

 Nela Starková – 2. místo (I. kategorie) 

 Martina Vykouřilová – 2. místo (III. kategorie) 

 Nicole Moravcová – 1. místo (VIII. kategorie) 

 Natálie Sýkorová – 1. místo (IX. kategorie) 

 

Krajské kolo:     Barbora Kalmusová – 1. místo (0. kategorie) 

 Alice Štěpánková – 1. místo (I. kategorie) 

 Nicole Moravcová – 1. místo (VIII. kategorie) 

 Natálie Sýkorová – 1. místo (IX. kategorie) 
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Ústřední kolo:     Nicole Moravcová – 1. místo (VIII. kategorie) 

 Natálie Sýkorová – 3. místo (IX. kategorie) 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – hra na dechové nástroje – flétna a saxofon: 

Okresní kolo:    Magdaléna Březnická – 3. místo (V. kategorie) 

  Tereza Havránková – 3. místo (VI. kategorie) 

  Jakub Vašek – 3. místo (VII. kategorie) 

  Barbora Sukatschová – čestné uznání (X. kategorie) 

  Daniel Horváth – 1. místo (VIII. kategorie)  

         a „Zvláštní cena za mimořádný umělecký výkon“ 

Krajské kolo:   Daniel Horváth – 2. místo (VIII. kategorie) 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – hra na dechové nástroje – zobcová flétna: 

Okresní kolo:    Barbora Benešová – 1. místo (0. kategorie) 

  Jana Křepelková – 2. místo (I. kategorie) 

  Jiří Stark – 3. místo (II. kategorie) 

  Kateřina Březnická – 1. místo (III. kategorie) 

  Gabriela Kellnerová – 1. místo (III. kategorie)   

  Veronika Sukatschová – 2. místo (IV. kategorie) 

  Štěpán Holek – 2. místo (IV. kategorie) 

  Kristýna Šeděnková – 1. místo (V. kategorie)  

  Lucie Rudinská – 2. místo (VI. kategorie) 

  Kateřina Pazdziorová – 1. místo (X. kategorie) 
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Krajské kolo:    Barbora Benešová – 1. místo (0. kategorie) 

  Kateřina Březnická – 1. místo (III. kategorie) 

  Kristýna Šeděnková – 1. místo (V. kategorie) 

  Kateřina Pazdziorová – 1. místo (X. kategorie) 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – hra na bicí nástroje: 

          Krajské kolo:    Jiří Schramm – 2. místo (I. kategorie) 

 

Koncert vítězů ústředního kola v Hradci nad Moravicí: 

          Natálie Sýkorová – 3. místo (IX. kategorie) 

 

Další soutěže – hudební obor: 

V. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

V. Slezák – zlatá múza (zpěv) 

D. Machala – zlatá múza (zpěv) 

N. Starková – zlatá múza (zpěv) 

 M. Slezáková – zlatá múza (zpěv) 

A. Halász – stříbrná múza (zpěv) 

M. Vykouřilová – bronzová múza (zpěv) 

D. Paličková – stříbrná múza (zpěv) 

K. Šťastová – stříbrná múza (klavír) 

J. Polášek – zlatá múza (klavír) 

P. Schindlerová – stříbrná múza (klavír) 

G. Kellnerová – stříbrná múza (zobcová flétna) 

Š. Holek – zlatá múza (zobcová flétna) 
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V. Sukatschová – stříbrná múza (zobcová flétna) 

D. Spáčilová – stříbrná múza (příčná flétna) 

M. Březnická – zlatá múza (příčná flétna) 

J. Vašek – stříbrná múza (příčná flétna) 

D. Horváth – zlatá múza (alt. saxofon) 

 

16. ročník mezinárodní interpretační soutěže „Pro Bohemia“ 

E. Soncin – 3. cena (zpěv) 

D. Horváth – 3. cena (saxofon) 

  

IV. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ MSK 

„Múzy Leona Juřici“ 

Trio zobcových fléten:  K. Březnická, G. Kellnerová, Š Holek – zlatá múza 

Trio zobcových fléten: K. Šeděnková, L. Rudinská, K. Pazdziorová – stříbrná múza 

Flétňata: D. Spáčilová, A. Fabiánová, L. Srpová – zlatá múza 

Flétňata: J. Vašek, T. Havránková, M. Březnická – zlatá múza 

Trio: V. Sukatschová, B. Sukatschová, B. Fulnečková – stříbrná múza 

Klavírní duo TEBA: B. Fulnečková, T. Fulnečková – stříbrná múza 

 

IV. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu s mezinárodní účastí 

„O cenu Leoše Janáčka“ 

M. Vykouřilová – bronzové pásmo (zpěv) 

 

15. ročník mezinárodní soutěže mladých interpretů „Novohradská flétna 2018“ 

V. Sukatschová – 2 místo (zobcová flétna) 

J. Vašek – 3. místo (příčná flétna) 

D. Spáčilová – čestné uznání (příčná flétna) 
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Výsledky soutěží v tanečním oboru:  

 

Výsledky soutěží ZUŠ – soutěžní přehlídka tanečního oboru: 

Okresní kolo:    Labutě – choreografie „Sluníčko“ – 3. místo (I. kategorie) 

  Strašidla – choreografie „Kupime si cimbál“ – 1. místo (III. kategorie) 

  Bubliny – choreografie „Darebnice“ – 1. místo (IV. kategorie) 

  Bubliny – choreografie „Vlčí stezky“ – 1. místo (IV. kategorie) 

  Bubliny – choreografie „Nechám se nést?“ – 1. místo (IV. kategorie) 

  Dešťovky – choreografie „Legenda o dešti“ – 1. místo (V. kategorie) 

  Dešťovky – choreografie „Co šeptaly kapky rosy“ – 1. místo (V. kategorie) 

  Dešťovky – choreografie „Oč tu běží“ – 1. místo (V. kategorie) 

Krajské kolo:    Strašidla – choreografie „Kupime si cimbál“ – 1. místo (III. kategorie) 

          a „Ocenění za interpretaci a tvořivý přístup“ 

  Bubliny – choreografie „Nechám se nést?“ – 1. místo (IV. kategorie) 

  Bubliny – choreografie „Vlčí stezky“ – 3. místo (IV. kategorie) 

  Dešťovky – choreografie „Legenda o dešti“ – 3. místo (V. kategorie) 

 

Další soutěže – taneční obor: 

9. ročník taneční soutěže „Paforta 2017“ 

 „Noční můry“ – 1. místo (kategorie A4) 

„Legenda o dešti“ – 1. místo (kategorie C4) 

„Darebnice“ – 2. místo (kategorie C3) 

„Devět do tanga“ – 3. místo (kategorie A4) 

Studio pohybu „Elko“ – účastnický list 
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„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2018“ 

Diplom – „Vlčí stezky“ – za pohybovou připravenost a dynamiku 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2018“  

dne 15.4.2018 na JKO 
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Výsledky soutěží ve výtvarném oboru:   

 

V. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

M. Lichá, V. Cholevová, B. Fulnečková – zlatá múza  

Kolektivní práce – N. Dervishi, K. Rucká – zlatá múza  

T. Kotalová, N. Fírková, E. Posmyková, M. Danysová – stříbrná múza  

   

Soutěž SVČ Ostrava – Mor. Ostrava - „Tajemný svět barev“  

„Všechny barvy zeměkoule aneb nahlédnutí do světa hmyzu“: 

V. Cholevová – diplom za vítěznou práci 

O. Juchelka – diplom za vítěznou práci 

J. Křepelková – diplom za vítěznou práci 

L. Procházková – diplom za vítěznou práci 

 

 

Přehlídka výtvarných oborů ostravských ZUŠ „XVIII. Jarní salon 2018“ 

 téma“ Element“ – diplom za účast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jarní salon 2018“ na ZUŠ Sokolská dne 30.4.2018 
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5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách 

 

 

 

V termínu od 4.6. – 8.6.2018 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru, které 

vykonalo všech 263 žáků v řádném termínu.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

231 žáků prospělo s vyznamenáním, 13 žáků prospělo, z 19 žáků přípravného studia 12 

vykonalo talentovou zkoušku do základního studia, 7 žáků pokračuje v přípravném studiu. 

 

Všech 71 žáků tanečního oboru vykonalo závěrečnou zkoušku v rámci celovečerního 

galakoncertu dne 4.6.2018 v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

60 žáků prospělo s vyznamenáním, z 11 žáků přípravného studia 4 vykonali talentovou 

zkoušku do základního studia a 7 žáků pokračuje v přípravném studiu. 

 

Všech 80 žáků výtvarného oboru vykonalo závěrečnou zkoušku v rámci vernisáže a výstavy  

v prostorách naší ZUŠ v termínu od 8.6. – 27.6.2018.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

78 žáků prospělo s vyznamenáním, ze 2 žáků přípravného studia 1 žák vykonal talentovou 

zkoušku do základního studia, 1 žák pokračuje v přípravném studiu. 

 

V tomto školním roce absolvovalo celkem 28 žáků I. a II. stupně:  

V hudebním oboru to bylo 17 žáků, ve výtvarném oboru 5 žáků a v tanečním oboru  

6 žáků. 

 

 

 

 

 

  

Absolventi hudebního oboru – koncert 16. a 22. 5 2018 v sále ZUŠ 
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5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky 

 

Ve školním roce 2017/2018 se připravovala k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol:   

3 žákyně výtvarného oboru:  AVE ART Ostrava; Grafický design – přijata; 

 AVE ART Ostrava; Průmyslový design – přijata; 

 SOŠ umělecká a gymnázium, s.r.o. – Socha, design, prostor – 

přijata; 

 

2 žáci hudebního oboru: SOŠ umělecká a gymnázium, s.r.o. –  přijat; 

 Janáčkova konzervatoř v Ostravě – obor zpěv – 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 26.2.2018 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 

„ŠVP pro zkušeného učitele“ 
31.8. – 

1.9.2017 
5 hodin 

Malá 

Morávka 
MÚZA ŘŠ 300,-  

AZUŠ – Šablony pro ZUŠ; 

Výjezdy žáků ZUŠ 

v tuzemsku a zahraničí; 

Inkluze v ZUŠ 

19.–20.10. 

2017 
6 hodin 

Dolní 

Morava 
AZUŠ ŘŠ 1.260,- 

Ochrana osobních údajů ve 

veřejné správě 
2.11.2017 5 hodin Ostrava NOVEKO 96 ZŘŠ 1.700,- 

Workshop – Měření kultury na 

pracovišti 

28.11. 

2017 
1 hodina Ostrava 

KVIC 

Ostrava 
ŘŠ 0,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 

12.–13.12. 

2017 
12 hodin Praha Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.780,- 

MÚZA – Šablony pro ZUŠ 
25.-.26.1. 

2018 
2 hodiny 

Rožnov 

pod R. 
MÚZA ŘŠ 450,- 

GDPR srozumitelně a 

prakticky 
25.4.2018 6 hodiny Ostrava NIDV 

ŘŠ 

ZŘŠ 
0,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

vedoucích pracovníků ZUŠ 

14.-15.5. 

2018 
12 hodin Mikulov Fakta s.r.o 

ŘŠ 

 ZŘŠ 
4.780,- 

Google Apps – praktické 

využití při práci se ŠVP na 

ZUŠ 

29.–30.8. 2018 8 hodin 
Malá 

Morávka 
MÚZA ŘŠ 1.000,-  

 

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 

Klavírní ateliéry v Karviné 15.–17.9. 2017  30 hodin Karviná KZ DVPP 2 uč. hudební 1.720,- 

Ostravská setkání se 

saxofonem 
9.10.2017 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 400,-  

Ostravská setkání se zobcovou 

flétnou – Moderní metody 

výuky hry na zobcovou flétnu 

IX. 

11.10.2017 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 400,-  

Ostravská setkání se zpěvem – 

Metodika výuky neoperního 

zpěvu na ZUŠ 

21.10.2017 4 hodiny Ostrava JKO 2 uč. pěvecké 800,-  

Využití nových metod a forem 

ve výuce tanečního oboru v 

ZUŠ 

24.11.2017 8 hodin 
Valašské 

Meziříčí 
NIDV 1 uč. taneční 650,-  
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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 

VIII. 

14.2.2018 4 hodiny Ostrava JKO 2 uč. dechové 800,-  

Papírové hrátky 19.2.2018 4 hodiny Ostrava KVIC Ostrava 1 uč. výtvarný 630,-  

Ostravská setkání se 

saxofonem – Saxofon v 

současnosti 

26.3.2018 4 hodiny Ostrava JKO 1 uč. dechové 400,-  

Hra na elektronické klávesové 

nástroje – Daniel Forró, 

Japonsko 

19.5.2018 8 hodin Kroměříž NIDV 2 uč EKN 1.400,- 

Letní škola staré hudby 

Valtice 2018 
7.-15.7.2018 25 hodin Valtice 

Musica 

Florea, z.s. 
1 uč dechové 1.300,- 

 
 

 

7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast Pracovník 

Částka 

v Kč 

Vyhláška o spisové službě a 

novela archivního zákona ve 

školství, nové datové 

schránky a jak s nimi zacházet 

25.9.2017 6 hodiny Ostrava 

Paris 

vzdělávací 

agentura 

s.r.o. 

1 
ekonom 

účetní 
1.300,- 

Praktický průvodce účetní 

závěrkou a výpočtem daně 

z příjmu v PO za rok 2017 

30.11.2017 6 hodin Ostrava 

Integra 

centrum 

s.r.o. 

1 
ekonom 

účetní 
1.700,- 

Elektronická organizace 

soutěží ZUŠ 
3.11.2017 3 hodiny Ostrava NIDV 1 

ekonom 

účetní 
300,- 

Portál majetku – FaMa+ 21.3.2018 6 hodin 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 zaměstnanců v oblasti 

BOZP   
12.10.2017 2 hodiny 

KORT 

Ostrava 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

všichni 

zaměstnanci 
4.840,- 

Školení vedoucích  

zaměstnanců v oblasti BOZP   
12.10.2017 2 hodiny 

KORT 

Ostrava 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

2 

zaměstnanci 
1.210,- 

Školení a odborná příprava 

zaměstnanců, požárních 

hlídek a preventisty v oblasti 

požární ochrany 

12.10.2017 2 hodiny 
ZUŠ 

Sologubova 

PROKON 

Ing. Antonín 

Konečný 

všichni 

zaměstnanci 
1.900,- 

Školení GDPR 14.6.2018 4 hodiny Ostrava 
Sensio.cz 

s.r.o. 

všichni 

zaměstnanci 
10.890,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: PORTRÉT ŠELMY 
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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 – Sepetná, ŘŠ  

X. ročník „Klavírní ateliéry“ – Karviná 

Seminář „Ostravská setkání u klavíru“ - JKO 

Workshop pro ekonomy škol a školských zařízení 

  

Říjen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Školení PO a BOZP 

Vystoupení žáků HO v Domově seniorů Magnolie 

Schůzka výboru „MÚZA“ – ZUŠ Mar. Hory, ŘŠ 

Celodenní přehlídka „MÚZY I. Hurníka“ – ZUŠ Ostrava - Zábřeh 

Dvoudenní školení AZUŠ – Dolní Morava, ŘŠ  

Projekt „Po stopách Suchého a Šlitra“ – DK  

Seminář „Ostravská setkání se saxofonem“ – JKO 

Seminář „Ostravská setkání se zobcovou flétnou“ – JKO 

Seminář „Ostravská setkání se zpěvem“ – JKO 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Stránka 28 z 53 

Listopad:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada   

Schůzky PK  

Školení „Ochrana osobních údajů“ – DK v Ostravě  

Seminář „Ostravská setkání s bicími“ – JKO 

Seminář „Ostravská setkání s příčnou flétnou“ – JKO 

Školení „Elektronická organizace soutěží ZUŠ „ – NIDV Ostrava, ŘŠ 

Koncert „Jazz Talent“ – Klub Parník, Ostrava 1 

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

Workshopový víkend – Dance Life, Výstaviště Brno, pí. uč. A. Chrenová 

     Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ 

     Hudební podvečer žáků smyčcového oddělení  a EKN – sál ZUŠ 

Školení „Praktický průvodce účetní závěrkou a výpočtem daně z příjmu přísp. organizací 

za rok 2017“ – Harmony Club Hotel, pí. ek. A. Halászová 

     Hudební podvečer žáků dechového oddělení – sál ZUŠ 

 

Prosinec:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Vystoupení žáků HO v Domově seniorů „Sluníčko“ – Ostrava – Zábřeh 

„Mikulášská besídka pro žáky PS a 1. ročníků – sál ZUŠ 

„Čertovský koncert“ – sál ZUŠ 

Vystoupení žáků HO v Domově seniorů „Magnolie“ 

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ – Praha 2017, ŘŠ, ZŘŠ 

Vystoupení žáků HO na koncertě Biskupského Gymnázia v Ostravě – Porubě 

„Vánoční koncert“ – DK Akord  

Ukázka výtvarných prací žáků VO na Vánočním koncertě – DK Akord  

Třídní vánoční besídky jednotlivých pedagogů 
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Vystoupení žáků HO v Domově seniorů „Korýtko“  

Fyzická inventarizace 

 

Leden:  

Porada vedení  

Pedagogická rada, Umělecká rada 

Školní kolo soutěží ZUŠ – obor tanec, sál ZUŠ 

Klasifikační porada  

Školní kolo soutěží ZUŠ – obor zpěv, sál ZUŠ 

Školní kolo soutěží ZUŠ – obor dechové a bicí nástroje, sál ZUŠ 

Dvoudenní školení „MÚZA“ – Rožnov pod Radhoštěm, ŘŠ 

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018  

 

Únor:           

Porada vedení 

Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzky PK 

Seminář „Ostravská setkání s klarinetem“ – JKO 

Seminář „Ostravská setkání s příčnou flétnou“ – JKO 

Seminář VO „Papírové hrátky“ – KVIC Ostrava, pí. uč. D. Jahodová 

Hudební podvečer žáků HO – sál ZUŠ 

Porada ředitelů ZUŠ na KÚMK, ŘŠ 

Schůzka „MÚZA“ – KÚMK, ŘŠ 

Koncert nejmladších žáků „Hvězdičky“ – sál DK Akord, Ostrava - Zábřeh 

Koncert žáků ZUŠ „Klavírní mládí“ – ZUŠ – Moravská Ostrava 

Okresní kolo soutěží ZUŠ – Hra na dechové a bicí nástroje, ZUŠ Ostrava – Poruba 
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Březen:  

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Hudební podvečer klávesového a smyčcového oddělení – sál ZUŠ 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – obor tanec, JKO 

Schůzka okresní předmětové sekce – VO, ZUŠ Ostrava – Svinov, pí. uč. D. Jahodová 

Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru – sólový zpěv, ZUŠ Moravská Ostrava 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – hra na dechové nástroje, ZUŠ Orlová – Poruba 

Školení „Portál majetku FAMA“ – KÚ, pí. ek. A. Halászová 

Soutěžní přehlídka „Máme rádi Baroko“ – Církevní konzervatoř v Opavě 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – sólový zpěv, ZUŠ Frýdek - Místek 

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál ZUŠ  

 

Duben: 

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Schůzky PK  

Mezinárodní soutěž „Pro Bohemia“ – JKO  

Krajské kolo soutěží ZUŠ – obor tanec, Divadlo Nový Jičín 

Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – Hra na bicí nástroje, ZUŠ Mar. Hory 

Soutěž „Jarní salón 2018“ – ZUŠ Moravská Ostrava Instalace a vernisáž prací žáků VO 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance žáků TO – JKO 

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

Školení pro ekonomy ZUŠ – KÚ MSK, pí. ek A. Halászová 

Zápisy dětí do ZUŠ 

Celostátní soutěž ZUŠ – obor sólový zpěv, Turnov 
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Květen:   

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

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

I. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Mezinárodní interpretační soutěž „Novohradská flétna“ – Nové Hrady 

4. ročník pěvecké soutěže „O cenu Leoše Janáčka 2018“ – Lidová Konzervatoř 

Dvoudenní celostátní vzdělávací setkání ředitelů ZUŠ – Mikulov, ŘŠ a ZŘŠ 

II. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Školení „GDPR“ – Fa Skotnica, ŘŠ a ZŘŠ 

Krajská přehlídka žáků klavírního oddělení – ZUŠ Frýdek – Místek 

Instalace prací žáků VO – MSMK Ostrava 

Instalace prací žáků VO – MÚZY v Muzeu  

III. Absolventský koncert – sál ZUŠ 

Výchovné koncerty pro MŠ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh  

Prověrky BOZP  

Koncert „Talenty regionu“ - JKO 

Vernisáž výtvarných prací  - MÚZY v Muzeu  

Hudební podvečer žáků HO a Kurzistů ZUŠ – sál ZUŠ 

Zápisy dětí do ZUŠ – Den otevřených dveří  

 

Červen:   

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada  

Schůzky PK  

Galakoncert žáků TO – JKO 

Závěrečné zkoušky 

Vystoupení žáků HO v Domově seniorů „ Magnolie“ 

Vernisáž a výstava výtvarných prací žáků naší ZUŠ – prostory ZUŠ 
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Koncert „Vivat Gershwin“ – Hradec nad Moravicí 

Koncert vítězů soutěží ZUŠ – z celostátních kol, Hradec nad Moravicí 

Školení pro všechny zaměstnance školy - GDPR 

Vystoupení žáků HO v Domově seniorů „Sluníčko“ 

Klasifikační porada 

Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za šk. rok 2017/2018  – sál ZUŠ 

Vysvědčení - Ukončení školního roku 2017/2018  

 

Červenec a srpen:  

Čerpání řádné dovolené   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: MALBA SPREJEM PŘES ŠABLONU 
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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 2017/2018 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 2017/2018 byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění VZP ČR za období 22.7.2014 - 23.6.2018. Zpráva o výsledku kontroly  

č. j. K-1210/2018 ze dne 26.6.2018 uvádí, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

9.4. Revize 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly provedeny pravidelné kontroly a revize tělocvičného 

nářadí, hasicích přístrojů a požární vody, revize elektrospotřebičů a ručního nářadí. 
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9.5. Provedení roční prověrky BOZP a PO 

 

Roční prověrka byla provedena dne 29.5.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: HMYZÁCI – kašírovaný objekt 
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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 2017 v Kč 

 

Příspěvky a dotace – MŠMT stanoveno čerpáno 

1. Přímé náklady na vzdělávání - kraje 7 944 913,00 7 944 913,00 

ÚZ 33353 prostředky na platy  5 834 567,00 5 834 567,00 

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

  zákonné odvody 1 985 063,00 1 985 063,00 

  FKSP 116 691,00 116 691,00 

  přímý ONIV – náhrady DPN 4 992,00 4 992,00 

2. Rozvojový program „Zvýšení platů 

nepedagogických zaměstnanců“ - MŠMT 
25 541,00 21 948,00 

ÚZ 33073 prostředky na platy 18 780,00 16 138,00 

v tom: zákonné odvody 6 385,00 5 487,00 

 FKSP 376,00 323,00 

 nevyčerpáno - vratka celkem  3 593,00 

3. Rozvojový program „Zvýšení platů 

pedagogických a nepedagogických 

zaměstnanců regionálního školství“ - MŠMT 

177 113,00 177 113,00 

ÚZ 33052 prostředky na platy 130 230,00 130 230,00 

v tom: zákonné odvody 44 278,00 44 278,00 

 FKSP 2 605,00 2 605,00 

CELKEM PŘÍSPĚVKY A DOTACE MŠMT 8 147 567,00 8 143 974,00 

CELKEM PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 8 147 567,00 8 143 974,00 

 

 

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

Prostředky na rozvojový program „ Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců“ jsme 

rozpustili od září do prosince v platových tarifech, částka 3.593,-  Kč (2.642,- Kč tarif  

+ 898,- Kč zákonné odvody + 53,- Kč FKSP) byla vrácena z důvodu čerpání řádné dovolené 

v období 7-8/2017, kdy podmínky nepřipouštěly použít první část dotace na náhrady platu. 

Předepsaná vratka byla poukázaná zpět na účet kraje dne 9.1.2018. Prostředky rozvojového 

programu na „ Zvýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců regionálního 

školství “ jsme použili na zvýšení platů všech zaměstnanců za období 11-12/2017. 
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Účelové dotace od jiných subjektů: 60 000,00 Kč    

V kalendářním roce 2017 jsme čerpali neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na projekty s názvem „Kdo probudí Sněhurku?“ a „Po stopách J. Suchého  

a J. Šlitra“.  

Projekt „Kdo probudí Sněhurku?“ byl realizován v první polovině roku formou výchovných 

koncertů pro mateřské školy v obvodu Ostrava – Jih a projekt „Po stopách J. Suchého  

a J. Šlitra“ v říjnu 2017 formou dopoledního koncertu pro žáky základních škol  

a odpoledního koncertu pro širokou veřejnost. 

Všechny poskytnuté účelové dotace byly čerpány na účel, pro který byly poskytnuty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO STOPÁCH J. SUCHÉHO A J. ŠLITRA 

dne 25.10.2017 ve velkém sále DK AKORD 
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10.2. Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti roku 2017 

 

Celkové výnosy (příjmy) z hlavní činnosti byly v roce 2017 dosaženy v celkové výši  

9 745 415,- Kč. Z toho vlastní výnosy celkem 1 601 441,- Kč jsou za úhradu neinvestičních 

nákladů v ZUŠ – školné 1 309 144,- Kč, výnosy z pronájmu hudebních nástrojů  ve výši 

12 960,- Kč a ostatní výnosy, které zahrnují především čerpání fondů – částku ve výši  

85 264,- Kč z fondu odměn na odměny zaměstnanců školy a paní ředitelky a částku  

40 898,- Kč z investičního fondu na posílení zdrojů oprav a údržby. Ostatní výnosy byly 

proúčtovány ve výši 53 674,- Kč jako finanční prostředky za náhradu škody od pojišťovny 

za opravu telefonní ústředny ve výši 36 919,- Kč, dále prostředky na nákup pracovních 

sešitů, prostředky za soukromé kopírování a prostředky za umístění nápojového automatu. 

Úroky bankovních účtů byly ve výši 472,64 Kč a výnosy z transferů zahrnují časové 

rozpuštění investičního transferu ve věcné a časové souvislosti ve výši 38 964,36 Kč  

a neinvestiční účelovou dotaci 60 000,- Kč na projekty „Kdo probudí Sněhurku?“  

a „Po stopách J. Suchého a J. Šlitra“.  

 

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 2017 

 

Celkové náklady (výdaje) z hlavní činnosti byly v roce 2017 dosaženy v celkové výši 

9 654 797,34 Kč. Z toho vlastní náklady ve výši 1 510 823,34 Kč zahrnují především 

spotřebu materiálu: 150 839,85 Kč, hlavní podíl této položky představuje materiál pro 

výuku v jednotlivých oborech; spotřeba energií: 249 558,16 Kč; opravy a udržování: 

218 427,50 Kč - v této částce jsou zahrnuty náklady na opravu rozsáhlejší opravu zkušebny 

bicího oddělení a šatny tanečního oddělení ve výši 101 tis. Kč, dále jsou zde zahrnuty 

prostředky na opravy a ladění hudebních nástrojů a drobné opravy a údržbu. Dalšími 

náklady jsou cestovné: 36 702,- Kč, náklady na reprezentaci: 3 073,30 Kč a ostatní služby 

329 943,45 Kč, z toho bych zde zmínila částku za pronájmy učeben a pronájem koncertního 

sálu ve výši 55 369,- Kč a služby zpracování dat – mezd ve výši 58 400,- Kč. 

Ve mzdových nákladech bylo proúčtováno celkem 164 384,- Kč a to částkou 85 tis. Kč  

na použití fondu odměn a částkou 16 tis. Kč na dávky nemocenského pojištění.  

Zákonné odvody k použití fondu odměn byly proúčtovány ve výši 29 842,- Kč. 

Na pořízení drobného dlouhodobého majetku jsme čerpali 84 148,06 Kč, z toho na učební 

pomůcky 38 tis. Kč. Dalšími náklady jsou odpisy dlouhodobého majetku: 109 604,- Kč  

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

24 582,- Kč, povinné úrazové pojištění 25 262,- Kč, školení a vzdělávání zaměstnanců  

ve výši 36 180,- Kč, dále pak vstupní a periodické lékařské prohlídky ve výši 7 200,- 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. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti v roce 2017 

 

Výsledek hospodaření:       92 136,47 Kč 

daň z příjmu:                          89,81 Kč 

po zdanění:                   92 046,66 Kč 

peněžně krytý:         92 046,66 Kč 

 

 

Začátkem října jsme byli nuceni počítat s dokrytím mezd z provozních prostředků  

se souhlasem zřizovatele, proto byly pečlivě naplánované náklady na provoz organizace  

vč. pořízení učebních pomůcek a majetku potřebného pro chod školy. Oba rozvojové 

programy na posílení mezd nepokryly skutečné náklady na úpravu mezd zaměstnanců školy, 

zároveň jsme provedli personální úpravy u pedagogických zaměstnanců hudebního oboru, 

protože jsme přijali více žáků. V závěru roku však nakonec bylo více nemocenských  

a nemuseli jsme dokrýt původní avizovanou částku na mzdy z provozu. Zároveň byla 

fakturována nižší spotřeba tepla, než jsme původně předpokládali.   

 

 

Grafické znázornění výsledku hospodaření v tis. Kč: 
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10.5. Doplňková činnost 

 

Od října 2017 jsme nabídli zájemcům kurzy pro dospělé s názvem „Hudební studio“  

a kurzy pro děti do 5 let s názvem „Dětská abeceda“.  

 

O kurz „Hudební studium“ projevilo zájem 8 kurzistů a v říjnu byly kurzy spuštěny. 

 

Náklady na kurzy za období 10-12/2017 byly účtovány celkem ve výši 21.311,- Kč,  

z toho ve výši 1.129,- Kč za energie, 20.160,- Kč na mzdové náklady a 22,- Kč na odpisy 

budovy. 

 

Výnosy za kurzy byly účtovány rovněž za období 10-12/2017 v celkové výši 22.740,- Kč. 

 

Výsledek hospodaření je 1.429,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapela Přemysla Mixy - HORKÁ JEHLA 
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10.6. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2017 

 

1. fond odměn – účet 411: 0,- Kč  

a) počáteční stav: 55 264,- Kč; 

b) tvorba: 30 000,- Kč jako příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření; 

c) čerpání: 85 264,- Kč na odměny zaměstnanců školy; 

 

2. fond FKSP – účet 412: 77 337,90 Kč - krytý v plné výši 

a) počáteční stav: 43 729,90 Kč; 

b) tvorba: 122 597,- Kč – základní příděl dle vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb.; 

c) čerpání: 19 152,- Kč bylo použito na stravné – blíže viz bod H. Závodní stravování,  

na společnou rekreaci bylo vyčerpáno 14 564,- Kč + byla uhrazena zálohová faktura  

na pobyt v roce 2018 ve výši 18 150,- Kč, na kulturu, tělovýchovu a sport bylo vyčerpáno 

28 971,- Kč, peněžní a nepeněžní dary u příležitosti výročí životních nebo pracovních byly 

v roce 2017 poskytnuty ve výši 10 000,- Kč; na nákup vitamínů pro zaměstnance školy 

bylo použito 16 302,- Kč; 

d) krytí: příděl do fondu za měsíc prosinec ve výši 11 853,- Kč - byl převeden v lednu 2018 

při výplatě mezd za prosinec 2017; při vyúčtování celkového přídělu za rok 2017 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 8.1.2018.  

 

3. fond rezervní ze zlepšeného VH – účet 413: 320 115,99 Kč – peněžně plně krytý 

a) počáteční stav: 311 184,06 Kč; 

b) příděl ze zlepšeného VH: 8 931,93 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: 0,- Kč; 

c) čerpání: 0,- Kč; 
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5. fond investic – účet 416: 210 767,61 Kč- peněžně krytý v plné výši  

a) počáteční stav: 275 353,97 Kč; 

b) tvorba: 70 661,64 Kč jako odpisy dlouhodobého majetku;  

c) čerpání: 94 259,- Kč na modernizaci - pořízení klimatizačních jednotek do hudebního  

a tanečního sálu školy ve 2. poschodí; 40 989,- Kč na posílení oprav a údržby  

– na plánovanou výměnu koberců v kancelářích školy v hodnotě 41 tis. Kč;  

odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl předepsán;   

d) krytí: fond investic je finančně plně krytý. 

 

. 

 

Fotodokumentace z projektu - KLIMATIZACE DO SÁLŮ ŠKOLY  

 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se nezapojili do programu celoživotního vzdělávání.  
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13. Předložené a realizované projekty financované  

z cizích zdrojů 
 

V kalendářním roce 2017 jsme čerpali neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Statutárního 

města Ostravy na projekty s názvem „Kdo probudí Sněhurku?“ a „Po stopách J. Suchého  

a J. Šlitra“ ve výši 60 000,- Kč. 

V měsíci květnu 2017 proběhly na naší škole výchovně vzdělávací koncerty s pohádkovým 

námětem určené pro žáky mateřských škol obvodu Ostrava Jih pod názvem „Kdo probudí 

Sněhurku?“. Žáci byli rozděleni do skupin a pod vedením svého „trpaslíka“ procházeli 

jednotlivá hudební a taneční stanoviště. Účinkující žáci, převlečení za trpaslíky, je pak 

seznámili se svými hudebními nástroji a naučili děti písničku pro vysvobození Sněhurky.  

Na stanovištích měly děti možnost si také zahrát a to především na perkusní nástroje.  

Za zapojení do připravených aktivit  - především tanečních, pak byli odměňováni 

nakreslenou „pusinkou“ pro Sněhurku. Skupinky se prostřídaly na všech stanovištích  

a následně všichni došli do místnosti, kde ležela zakletá Sněhurka. Jakmile se podařilo 

dětem Sněhurku probudit, dostali za odměnu připravené kyblíčky, lopatičky a formičky  

na písek. Děti tak odcházely z naší školy nejen poučeny, ale i odměněny za svou aktivitu  

a šikovnost. Projekt tak splnil náš cíl a pohádkovým zpracováním potěšil cca 650 dětí 

předškolního věku. 
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Projekt „Po stopách J. Suchého a J. Šlitra“ proběhl v říjnu 2017 formou dopoledního 

koncertu pro žáky základních škol a odpoledního koncertu pro širokou veřejnost.  

Grantový projekt jsme začali připravovat v minulém školním roce, kdy se chystaly rozpisy 

not, scénář k projektu a vybírali se žáci, kteří začali nacvičovat své party. Zároveň jsme 

oslovovali základní školy a informovali o možnosti navštívit naše představení. Od září jsme 

pak realizovali zkoušky skupinové, orchestrální, sborové, taneční. S výtvarným oborem 

jsme připravovali programy, kulisy a plakáty. Postupně docházelo ke společným zkouškám, 

nejprve hudebního oboru, pak jsme přidali sbor a nakonec taneční oddělení. Z důvodu 

velkého počtu účinkujících (přes 100 žáků) to bylo nesmírně náročné.  

Po společných zkouškách došlo k závěrečným korekturám a čekalo nás vystoupení před 

publikem. 25. 10. 2017 jsme v ranních hodinách naposledy vyzkoušeli prostor a zvuk v DK 

Akord a od 10.00 hodin začal koncert, kterého se zúčastnilo cca 350 žáků základních škol 

obvodu Ostrava Jih. 

V 17.00 hodin jsme koncert představili ještě jednou pro širokou veřejnost. Tohoto 

představení se zúčastnilo cca 350 lidí. Celý koncert měl obrovský ohlas a kromě bouřlivého 

potlesku jsme sklidili nejedno slovo chvály. Proto tento projekt hodnotím velice kladně, 

především pak pro žáky. Ti ze základních škol byli poučeni a seznámeni se „Zlatým fondem 

české hudby“. Naši žáci se mimo tuto stránku zdokonalili a poučili v hudebním, tanečním 

oboru, a získali nové kompetence. A všichni posluchači odpoledního představení si mohli 

zavzpomínat, zazpívat a užít si dovedností našich dětí. 
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V kalendářním roce 2018 jsme čerpali další  neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

Statutárního města Ostravy na projekty s názvem „Jak rozveselit princeznu?“ a „Koncert 

populární hudby k 25. výročí založení školy“ tentokrát ve výši 70 000,- Kč. 

Projekt „Koncert populární hudby k 25. výročí založení školy“: 

Tento koncert patří každoročně k  nejoblíbenějším, ale v letošním roce byl navíc věnován 

25. výročí založení školy a vystoupení bývalých absolventů.  Předcházely tomu společné 

nácviky, zkoušky a příprava dramaturgie celého večera. Ve škole pak vzniklo Speciální 

vydání Novin k 25. výročí založení školy. Nechali jsme zhotovit propagační materiály  

a dárky jak pro absolventy, tak pro širokou veřejnost. V dopoledních hodinách dne 

20.4.2018 jsme přestěhovali všechno potřebné – nástroje, ozvučení, stojany a další  

a od 13,00 hod. začala generální zkouška. Samotný koncert pak začal v 17,00 hodin  

v DK Akord v Klubu Akord, který byl zcela přeplněn nedočkavými posluchači a hosty.  

Na programu bylo 23 čísel hudebního a tanečního oboru a výtvarný obor připravil prezentaci 

prací zaměřených k tomuto výročí. Vrcholem celého večera bylo vystoupení vynikajících 

sólistů Národního divadla Moravskoslezského a zároveň našich bývalých žáků – Radka 

Melši a Patricie Janečkové. Každý sám zazpíval slavné světové melodie a v samotném 

závěru se představili ve společném duetu z muzikálu Romeo a Julie. Celý program 

umocněný jmenovanými umělci měl vynikající úroveň, skvělou atmosféru a jedinečný ohlas 

všech přítomných. Bývalí absolventi se pak sešli s pedagogy školy na společenském večeru,  

z něhož jsme si všichni odnesli nevšední zážitky.  
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Hudební pohádka s názvem „Jak rozveselit princeznu“ byla zpracována jako divadelní 

představení pro žáky MŠ a prvního stupně ZŠ. Snažili jsme se dětem navodit pohádkovou 

atmosféru nejen vyrobenými kulisami, ale i kostýmy. Celým příběhem děti provázel 

vypravěč. V průběhu pohádkového příběhu byly děti seznámeny nejen s různými hudebními 

nástroji, ale také se jim představili tanečníci a zpěváci. Několikrát se také samotní žáci 

zapojili do dění na pódiu. Ať to bylo zpěvem, rytmizací, nebo radou Honzovi. Na závěr 

celého představení, si odnesli do školek a škol „hudební tašky“, v kterých našli především 

rytmické nástroj – bubínek, dřívka, vajíčka a další drobné Orffovy nástroje. Celé představení 

sklidilo úspěch nejen u samotných diváků, ale obohatilo novou zkušeností a zážitkem  

i účinkující. Ti se na provedená představení pravidelně připravovali se svými učiteli  

a ve škole proběhly i společné zkoušky. S realizací a výsledkem celého projektu jsme více 

než spokojeni, podařilo se nám nejen docílit vytčené cíle, ale tento projekt nám přinesl  

i přidanou hodnotu – výborný výsledek společné práce. 
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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: POŽÍRAČI HMYZU – kombinovaná technika 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 Stránka 49 z 53 

15. Hodnocení 
 

Vstoupili jsme do školního roku, který se nesl na vlně oslav 25. výročí založení školy.  

A tak, ačkoliv jsme měli v plánu „ubrat“ v počtu akcí a aktivit, opak byl pravdou.  

Znovu jsme se po jednotlivých soutěžních kolech soutěží MŠMT probojovali  

až do celostátního kola v oboru zpěv, kde jsme získali první a třetí místo. Úspěšní byli  

také žáci dechového oddělení, kteří získali krásná ocenění včetně prvního místa  

bez možnosti postupu. Žákyně oslnila porotu v kategorii, která z důvodu věku  

do celostátního kola nepostupuje. Krásné choreografie předvedli i žáci tanečního oboru, 

které byly oceněny zlatými a stříbrnými pásmy v krajském kole. Velmi dobrých výsledků  

se nám podařilo dosáhnout i v mezinárodní soutěži „Pro Bohemia“, kde jsme získali dvě  

třetí místa, v mezinárodní  soutěži „Novohradská flétna“ druhé a třetí místo  

a v mezinárodní soutěži „O cenu L. Janáčka“ třetí místo. 

Byli jsme úspěšní i v grantových projektech, z nichž jeden s názvem „Po stopách  

J. Suchého a J. Šlitra“ jsme realizovali na podzim pro 350 žáků základních škol  

Ostrava - Jih, a večer veřejný koncert pro 350 posluchačů. Druhý projekt byl určen pro žáky 

mateřských škol a prvních ročníků škol základních. Měl název „Kdo rozveselí princeznu“. 

I tento pořad měl kladný ohlas malých diváků, a zapojily se do něj všechny obory naší  

školy. 

Podzim nám přinesl soutěžní přehlídku „Múzy I. Hurníka“, které jsme se nejen zúčastnili, 

ale nově ji i organizovali. Na základě ohlasů všech zúčastněných, můžeme konstatovat,  

že jsme se této soutěže zhostili se ctí. 

Oslavovali jsme i na vánočním koncertě „Vánoce spolu“, koncertem nejmladších 

„Vycházející hvězdičky“ a především pak „Koncertem populární hudby k 25. výročí 

založení školy“. Tento koncert byl výjimečný tím, že jsme do programu zařadili naše bývalé 

absolventy. V závěru  vystoupili sólisté divadla J. Myrona – Radek Melša a Patricie 

Janečková. Se všemi absolventy jsme pak prožili krásné společenské setkání s rautem. 

Bývalí absolventi dostali drobné dárky a speciální noviny, které jsme k tomuto výročí 

vydali. 

Každoročně se aktivně účastníme všech akcí Múzy, jako např. „Múzy v muzeu“,  

„Múzy na Karolíně“, nebo „Vivat Gershwin“ v Hradci nad Moravicí. I letos jsme vyslali 

žáky na prestižní přehlídku „Talenty regionu“. 
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Taneční oddělení získalo vynikající výsledky v soutěži „Paforta“, včetně zvláštního 

ocenění. V krajské soutěžní přehlídce pak zvláštní ocenění a návrh na postup do celostátního 

kola. 

Výtvarný obor nás reprezentoval na „Jarním salónu“, připravil samostatnou vernisáž 

s výstavou v prostorách školy a rovněž se aktivně zapojil do grantových projektů. 

Nezapomněli jsme ani naše partnery – Úřad obvodu Ostrava - Jih a Ostrava - Vítkovice.  

Pro seniory jejich domovů jsme připravili nejeden kulturní pořad. 

V tomto školním roce jsme začali i s výukou dospělých v „Hudebním studiu“. Přihlásilo 

se celkem 8 kurzistů, a někteří z nich i veřejně vystoupili na koncertě v rámci ZUŠ Open, 

který probíhal celostátně už druhým rokem. 

Nemyslím si, že je nutné vypisovat všechny naše aktivity. Ty se nakonec dají dohledat 

v celoročním přehledu. Pro nás je důležité to, že se nám podařilo vše zvládnout,  

i když musím přiznat, že to nebylo lehké. V tomto školním roce nás neustále provázely 

dlouhodobé pracovní neschopnosti a tak v červnu jsme byli všichni šťastní, že budeme moci 

odejít na zaslouženou dovolenou. 

Pro mě osobně to byl rok hodnocení mé práce, protože mi skončilo 6ti leté funkční období. 

Jsem ráda, že jsem při něm uspěla, dostala potvrzení jmenování na další funkční období,   

 a mohu se svými kolegy pokračovat v naplňování koncepce a rozvoje naší školy. 

Děkuji všem, kteří se celý rok aktivně zapojovali do náročných úkolů i bez ohledu  

na možnost většího finančního ohodnocení. Oblast financí je jedna z oblastí, která mi dělá 

vrásky na čele. Mrzí mě, že rozpočet školy mi neumožňuje větší velkorysost v odměňování 

těch, kteří si to zaslouží. O to větší díky Vám. Budu se těšit na celý kolektiv a společné 

plány v novém školním roce. 

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová 

ředitelka 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 

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) Speciální vydání – Noviny k 25. výroční založení školy 

e) diplomy a ocenění; 

f) programy z akcí školy. 

 

  

Vzhledem k velikosti příloh e) – 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  
 

       

       

 



Po stopách Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra dne 25.10.2017 v DK Akord 

 

 



Klavírní podvečer dne 16.11.2017 v sále školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vycházející hvězdičky dne 26.2.2018 v DK Akord 

 

 

 



Koncert populární hudby k 25. výroční založení školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Absolventské koncerty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elko v Konzervě dne 4.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA, 
OSTRAVA - ZÁBØEH, SOLOGUBOVA 9A, 

PØÍSPÌVKOVÁ ORGANIZACE

Vážení  pøátelé,

musím pøiznat, že jsem velice dlouho pøemýšlela, jak oslovit tak široký okruh potencionálních 
ètenáøù. Mohou to být rodièe žákù, žáci samotní, kolegové, kolegynì, kurzisti, hosté našich akcí, 
bývalí absolventi, nebo jen pøíznivci naší školy. A tak jsem si dovolila použít oslovení „pøátele“, 
protože si myslím, že každá zmiòovaná skupina je pro nás skupinou pøátel naší školy.

Jelikož slavíme v tomto školním roce 25let od založení školy, pøipravili jsme výroèní vydání 
„školních novin“, ve  kterém se dozvíte o práci jednotlivých sekcí, pøeètete si èlánky od pedagogù 
školy, najdete zde pøehled akcí a výsledkù za posledních pìt let a v neposlední øadì pøíspìvky 
respondentù z øad bývalých žákù, èi souèasných kurzistù. 

Vìøím, že každý z vás si zde najde nìjakou zajímavost èi postøeh.

Jeanetta Poláková Faiglová, øeditelka školy 

www.zus-sologubova.cz

Základní umìlecká škola, Ostrava-Zábøeh, Sologubova 9A, pøíspìvková organizace

Pøehled významných a úspìšných akcí za posledních pìt let:

Rok 2012/2013
Oslava 20tého výroèí založení školy

Rok 2013/2014
3 žáci na vyšší typ škol (TO, VO, HO)

Spolupráce s obcí Dolní Lhota
Projekt „Letem svìtem“

Odhluènìní uèebny bicích nástrojù
Soutìže: TO, VO, HO

Muziáda  Múzy v ZOO

Rok 2014/2015
soutìže MŠMT  2. místo v celostátním kole (ZPÌV)

Kutná Hora  TO
2 žáci na vyšší typ škol (VO)

Jazz talent
Soutìže  - VO, TO, HO

Spolupráce: Gynet, Vítkovická nemocnice, ZUŠ Slezská Ostrava, DS Sluníèko, Radnice Vítkovice
Oprava kanalizace II.etapa, rekonstrukce podlahy v TO, rekonstrukce sborovny

Rok 2015/2016
soutìže MŠMT  celostátní kolo - 2. místo (komorní trio)

Mezinárodní soutìž „O cenu L. Janáèka“  zlaté a støíbrné pásmo
Múzy I. Hurníky, L. Juøici  HO

TO  Paforta, Hluèínský talent, Krajská postupová pøehlídka  nominace na celostátní pøehlídku
VO „ XXII. Mezinárodní bienále fantázia 2016 Martin“  ÈÚ

Jazz Talent,  Paforta, Zrzavý salón, mezinárodní soutìž L. Janáèka, Hluèínský talent, Múzy v muzeu - VO, Muziáda  Karolína
Koncert uèitelù v Bílovci

Oprava rozvodù vody v budovì ZUŠ

Rok 2016/2017
soutìže ZUŠ  Celostátní kolo soutìží MŠMT, støíbrné pásmo - VO

Múzy I. Hurníka, L. Juøici  HO, Paforta, Hluèín.talent - TO,
Jarní salón, Múzy v Muzeu, Dìti malují pro konto bariéry, Oèi dokoøán - VO

Mezinárodní soutìž „O cenu L. Janáèka“  støíbrné pásmo, Mezinárodní soutìž „B. Martinù“  ÈÚ
Jazz Talent, Setkání s absolventy

Vycházející hvìzdièky
Pro Bohemia  mezinárodní soutìž
Výstava VO na inspektorátu ÈŠI
Pìvecká soutìž „Talent Ostrava“

Pøehlídka „ Filmové melodie“
Výmìna kobercù v kanceláøích a sborovnì

Každoroènì Vánoèní koncerty, koncerty Populární hudby, výchovné koncerty pro MŠ, koncerty pro DS Sluníèko, Korýtko, 
Magnólie, spolupráce s obvodem Vítkovice.

Výèet je strohý, nemùže obsahovat všechny akce naší školy, to bychom museli vydat speciální èíslo vìnované jen aktivitám a 
úspìchùm. Pøesto máte možnost se s podrobným výètem seznámit v našich výroèních zprávách.

Máme „25“

Slavíme první ètvrtstoletí. Že to není mnoho? Není, ale z nesmìlé sleèny školy, se stala vzdìlaná 
sebevìdomá a úspìšná mladá žena. Zmìnila svùj vzhled, vymìnila šatník, vèetnì doplòkù, postarala 
se o chytré, vzdìlané a lidsky milé kolegy a to není na takový vìk málo.

A protože motem téhle mladé dámy je „Malá škola s velkým srdcem“, vìøím, že to srdce, které nosí 
na dlaní každý den, mìsíc, rok, se dotklo tím nejlepším zpùsobem i Vás.

Dìkuji všem, kteøí byli a jsou u tohoto procesu a pøeji všem pevné zdraví, stálou invenci a chu� 
pokraèovat.

 

Vaše øeditelka Jeanetta Poláková Faiglová



Smyècové oddìlení

Smyècové oddìlení má na naší škole v souèasné dobì celkem 11 žákù - 5 houslistù, 3 violoncellisty 
a 3 kontrabasisty. Aè jsme malé oddìlení, vždy jsme se pravidelnì zúèastòovali všech akcí poøádaných naší 
školou, ale samozøejmì i akcí poøádaných v rámci obvodu Jih (napø. pravidelná vystoupení pro DD, 
koncert pro Horní Lhotu aj.). Žáci smyècového oddìlení v rámci mezioborové spolupráce každoroènì 
vystupují i na všech velkých akcích školy jako jsou: Vánoèní koncert, „Vycházející hvìzdièky“, 
Koncert populární hudby a výchovné koncerty pro MŠ. Samozøejmì nelze opomenout také spolupráci 
na velkých grantových projektech  „Hudba letem svìtem“ a „ Po stopách J. Suchého a J. Šlitra“.

V uplynulých letech vznikly na škole kapely „ Horká jehla“, „Bláznivá šestka“ a komorní seskupení, 
do kterého byli samozøejmì zapojeni i žáci smyècového oddìlení. 

Žáky hra v souborech velice baví a vùbec jim nevadí, že dochází na zkoušky i nìkolikrát v týdnu. Uèitelé, 
aby žáky zaujali a motivovali, vybírají skladby rùzných žánrù. Nesmí totiž zapomínat na to, 
že mladá generace je velice ovlivnìna souèasnou populární hudbou. A musím zkonstatovat, že se to 
prozatím vždy vyplatilo! 

V tomto duchu bude smyècové oddìlení pokraèovat i v dalších letech.

Olga Kumová

Dechové oddìlení

Na naší škole je dechové oddìlení zastoupeno tøemi uèiteli a žáci studují hru na zobcovou flétnu, pøíènou 
flétnu, klarinet a saxofon. S tím souvisí skupinová tvorba. Funguje zde soubor zobcových fléten, kde se žáci 
mají možnost seznámit se všemi druhy tohoto nástroje, soubor pøíèných fléten a taneèní orchestr. V tìchto 
kolektivních skupinách se žáci uèí ladìní, hru z listu, interpretaci skladeb rùzných žánrù a stylù od skladeb 
renesanèních, barokních až po souèasné populární a jazzové skladby, ale také smysl pro kolektivitu. 

V posledních pìti letech mají Skupinové tvorby vzestupnou umìleckou úroveò, což dokazují rùzné 
soutìže, pøehlídky a koncerty. Mezi nejvýznamnìjší patøí Vánoèní koncert a Koncert populární hudby. 
Na tìchto koncertech dochází k propojení více oborù. Zapojí se zde kytarové, klávesové, bicí a v neposlední 
øadì i pìvecké a taneèní oddìlení. 

V minulých letech vzpomenu na bývalé absolventy Alexandra Jakubèíka - saxofon, Lukáše Jaglu -
klarinet, saxofon a Zbyòka Kamenèáka - klarinet, saxofon a bicí nástroje, pøedevším na jejich sólovou hru 
v orchestru. K dalším významným interpretùm orchestru patøí Filip Šustek, Michal Belina, Eliška Rýcová, 
Hanka Kratochvilová a mnoho zpìvákù a dalších žákù. Jejich výèet by byl rozsáhlý. Mnozí z nich v 
souèasné dobì studují vysokou školu rùzného zamìøení. Vìøím, že se s nìkterými sejdeme u pøíležitosti 
25. výroèí od založení školy na Koncertì populární hudby dne 20.4.2018.

Tomáš Hanák

TANEÈNÍ OBOR

Oddìlen í  s  osob i tým s ty lem,  
který by se dal nazvat mnoha synonymy 
nìžné, elegantní, hravé, citlivé, veselé, 
výbušné, dojemné, bláznivé… 

Všechny tyto popisy sedí na škálu 
choreografií, které žáci dokáží ztvárnit. 
Mùže za to rozmanitý zábìr dvou 
pedagožek taneèního oboru. Ty mají 
za  s ebou  l e t i t ou  p rax i .  Nebo j í  
se experimentovat, objevovat, provokovat, 
vyjadøovat své city, nálady, zážitky 
a pøitom všem se snaží bavit diváky 
i studenty. I když jsou každá z jiného tìsta, 
úzce spolupracují a to se projevuje 
na schopnostech žákù.

Ti se od pøedškolního vìku uèí, nejprve 
formou pohybových her, taneèním 
návykùm.  S vìkem roste jejich taneèní 
dovednost. Prohlubuje se v nich èistota 
pohybu a jevištní pøednes, který 
zdokonalují pøi rùzných pøíležitostech.  
Akce poøádané školou, soutìže, pøehlídky, 
vystoupení a každoroèní Galakoncert, 
který je odmìnou po tvrdì odpracované 
sezónì.  

Alžbìta Chrenová a Eva Vajsová

www.zus-sologubova.cz

Základní umìlecká škola, Ostrava-Zábøeh, Sologubova 9A, pøíspìvková organizace Základní umìlecká škola, Ostrava-Zábøeh, Sologubova 9A, pøíspìvková organizace

www.zus-sologubova.cz

VÝTVARNÝ OBOR

Ve výtvarném oboru se studenti seznamují s nejrùznìjšími 
technikami a výtvarným umìním jak prakticky, tak i teoreticky. 
V rámci výuky se žákùm naskýtá pøíležitost navštívit ostravské 
galerie, které pro nì pøipravují zajímavé animaèní programy nebo 
komentované prohlídky. Práce studentù se rovnìž stávají souèástí 
veøejných prezentací (výstav) jako jsou Jarní salon - pøehlídka 
ostravských ZUŠ, Zrzavý salon v Opavì, Múzy Ilji Hurníka, 
Múzy v muzeu (souèást akce ZUŠ Open), celostátní pøehlídka 
výtvarných oborù ZUŠ z celé republiky poøádaná v prostorách 
bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku nebo závìreèná 
výstava výtvarného oboru, která bývá pøíjemným zakonèením 
školního roku a je možností setkání všech studentù našeho oboru 
se svými rodinami. 

Žáci se rovnìž zúèastòují vybraných soutìží, na kterých získávají 
v rùzných vìkových kategoriích pøední umístìní. 

Studentùm se zájmem o studium na škole s umìleckým 
zamìøením nabízí výtvarný obor pøípravu na talentové zkoušky,
které zpravidla úspìšnì absolvují a jsou pøijímáni ke studiu, 
kde mohou dále rozvíjet své výtvarné cítìní. 

V neposlední øadì spolupracujeme s ostatními obory na rùzných 
projektech, kdy vyrábíme kulisy, plakáty, ilustrace apod., 
které dotváøí atmosféru vystoupení èi pomáhají pøi jejich prezentaci.

Dagmar Jahodová

Magdaléna Lichá

Barbora Fulneèková



Kytarové oddìlení

Mottem, devízou, kytarového oddìlení vždy byla pøedevším spolupráce, i když nikdy nelze vyjádøit 
nebo odhadnout proces, ke kterému ve Vás dochází, pokud dáváte dohromady soubor, kapelu. Nikdo netuší, 
jaké to bude, dokud tedy nezaènou všichni spolupracovat. Jestli je vždycky hlavním smyslem hudby 
doplòovat a obohacovat život, tak vyuèujícím kantorùm a jejich žákùm se to za kytarové oddìlení daøilo 
a daøí naplòovat, mìrou vrchovatou. 

Mezi nejdùležitìjší koncerty za poslední období patøil Galakoncert naší ZUŠ, který probìhl 20. 3. 2013, 
na nìmž zaznìla skladba od A. B. Mangorého ve skvìlém provedení kytaristy Michala Beliny. Následnì 
se spoleènì s flétnistkou Eliškou Kozákovou zúèastnili koncertu ke Dni matek v Obøadní síni radnice 
Ostrava - Mariánské Hory, který probìhl 21. 5. 2013. 

Naše škola již nìkolik let po sobì poøádá v mìsíci dubnu koncerty Populární hudby, kde mezi 
úèinkujícími nikdy nechybìlo kytarové kvarteto, nebo trio. Stejné seskupení dokázalo vždy hudebnì 
obohatit tradièní Vánoèní koncerty, na kterých zároveò dokázalo prezentovat hudbu žánrovì zcela odlišnou. 
Mezi jistì významné koncerty patøil i ten, jenž probìhl 30. kvìtna loòského roku spoleènì 
se ZUŠ Edvarda Rundy s názvem „Spolu a s hudbou" v rámci ZUŠ OPEN 2017 za podpory 
Magdalény Kožené. Na nìm se za kytarové oddìlení ve výteèné formì pøedstavil žák 4. roè. I. stupnì 
Jan Jedlièka, který se tak pøed vøelým a uznalým publikem prezentoval dvìma soutìžními skladbami. 
Tím se dostávám, nikoliv náhodnì, ke skuteènosti, že ZUŠ nejsou jen koncerty, ale taktéž soutìže. 
Krajské kolo pravidelnì probíhá každé tøi roky na ZUŠ ve Frýdku - Místku. Právì výše zmínìný žák
 v nìm po výhøe v okresním kole obsadil v dubnu roku  2017 ve III. kategorii krásné 2. místo. 

V závìru bych ještì velmi rád pøipomenul úspìšný koncert z listopadu r. 2015 v rámci Jazz talentu 
v klubu Parník pod záštitou ZUŠ Mariánské Hory. Na nìm si spoleènì s kapelou p. uè. Pøemysla Mixy 
zahrála i kytaristka Bára Bajtková. 

Hudba by mìla pronikat celou naší bytostí, zanechat nìco uvnitø a zároveò si s sebou pak odnést kus 
Vás samých. Rozhodni tedy a odhal tajemno osudu. 

Zdenìk Hon

Oddìlení elektronických klávesových nástrojù 

U žákù se pro svou dostupnost stávají elektronické 
klávesové nástroje velmi populární a oblíbené. Klávesy 
se staly rovnocenným partnerem s jinými nástroji. 
Dokazuje to i fakt, že se tento obor zaèal uèit 
na konzervatoøích napø. v Teplicích. V oddìlení 
elektronických klávesových nástrojù studuje v souèasné 
dobì 34 žákù od 6 do 19 let. Pøi výuce se snažíme vést žáky 
k tomu, aby získali správné návyky klavírní hry, nauèili 
se hrát z akordových znaèek, orientovali se v rùzných 
hudebních stylech a postupnì byli schopni uplatnit 
se v rùzných hudebních souborech. Žáci se také seznámí 
s dalšími možnostmi využití kláves napøíklad ve spojení 
s poèítaèem k nahrávání, nebo aranžérské práci. Dùraz 
však klademe na integraci klávesových nástrojù 
v souborové høe, kde je také jejich nejvìtší využití. Dìti 
se úèastní koncertù, soutìží a rùzných projektù, èasto 
ve spojení s jinými hudebními oddìleními a umìleckými 
obory. 

Dùležité pro nás je, aby dìti hra na elektronické 
klávesové nástroje bavila a rády vzpomínaly na dobu 
strávenou v naší ZUŠ. 

Pøemysl Mixa

Bicí oddìlení 

V oddìlení bicích nástrojù se žáci uèí hrát na perkusní nástroje taneèní rytmy (polka, pochod, valèík, 
bahia, samba a další) a také se orientovat pøi nácviku a provedení složitìjších skladeb (karnevalová samba 
battucada). Žáci oboru hra na bicí nástroje vystupují na koncertech poøádaných naší školou v rùzných 
skupinách, souborech a také sólovì s hudební nahrávkou. Spolupracují se skupinami Pøemysla Mixy, 
kde se hraje pøeváženì moderní populární hudba, s orchestrem Tomáše Hanáka, kde se hraje jazzová
a estrádní hudba. S žáky p. Olgy Kumové si žáci zahráli rockové a populární skladby a také s flétnovými 
soubory Miroslavy Valderové a Moniky Kozmonové se zdokonalovali v doprovodu svých spoluhráèù. 

Žáci oboru hra na bicí nástroje i jiných oborù hrají také v souboru bicích nástrojù. Tato mezioborová 
spolupráce umožòuje žákùm se zapojit do práce ve skupinì a spoleènì pracovat na pøípravì k vystoupení. 
V souborech se žáci lépe poznají, vytváøí spolu pøátelské vztahy a najdou si nové kamarády. 

Dalimil Závacký

www.zus-sologubova.cz
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Pìvecké oddìlení

Pìveckým oddìlením naší školy prošly bìhem 
dvaceti pìti let spousty nadaných žákù. Byli jsme vždy 
souèástí ostatních hudebních oborù. Naše škola 
je povìstná svou mezioborovou spoluprací. Myslím si, 
že s p. uè. Tomášem Hanákem i p. uè. Pøemyslem Mixou 
máme shodný názor na fungování orchestru i kapely 
se zpìvem.

Samozøejmì obor sólový zpìv "zpívá" sám za sebe. 
Pøedehrávky, pøehlídky, koncerty, soutìže, to jsou 
disciplíny, kde se nám daøí.

Ivana Nováèková



Dobrý den Vážení, 

ráda se s Vámi podìlím o vyjádøení ohlednì mojí 
navštìvovanosti ZUŠ Sologubova 9A v Ostravì-
Zábøehu. Jsem 38 letá žena slyšící na jméno Lenka, která 
se i v tomto vìku rozhodla zdokonalit ve zpìvu. 
Ve skuteènosti se s mojí paní uèitelkou scházíme na škole 
Horymírova 100, Ostrava-Zábøeh. Nicménì se jedná 
o ZUŠ Sologubova 9A. Na zpìv chodím jednou týdnì 
od záøí 2017. V èervnu to bude jeden školní rok, kdy 
docházím na douèování zpìvu. 

Co mì k tomu pøivedlo? 
Je to jednoduché. Celý svùj dospìlý život jsem 

vìnovala svùj veškerý èas mým dìtem. Po dlouhém 
pøemýšlení jsem dosáhla k názoru, že moje dìti jsou již 
velké a tolik mateøské péèe nepotøebují, a mohu si dovolit 
vìnovat se také sama sobì. Moje paní uèitelka paní 
Bortlová mi byla sympatická od samého zaèátku, tudíž 
jsem se dlouho nerozmýšlela a tento mùj koníèek jsem 
si zaplatila. Zaèátky byly pro mì vzrušující, nerozumìla 
jsem nièemu, ale po urèité dobì jsem spoustu pochopila 
a dokonce jsem se nauèila naslouchat svému hlasu. S paní 
Bortlovou se mnohokrát také pøi lekcích poøádnì 
nasmìjeme, což zpøíjemní pobyt pøi samotných lekcích. 
Je velice trpìlivá a i pøesto, že se mi mnohokrát 
nepodaøilo vytáhnout z hrdla to, co mi suverénnì ukázala, 
tak se nic nedìlo. Vysvìtlovala dokola, aby se mi tato 
práce s hlasem dostala pod kùži a stala se samozøejmostí. 

Již dnes vím, že v tomto mém koníèku budu 
pokraèovat i v pøíštím roce.

A proè vùbec se tomuto koníèku vìnuji? 
Mùj manžel má kapelu, se kterou èas od èasu hrají 

na rùzných akcích a již párkrát mì požádal, abych si s ním 
zazpívala pár písnièek. Ale postupem èasu jsem zjistila, 
že mùj hlas potøebuje vedení a nauèit se techniky umìt 
pracovat s hlasem. Mám ráda a vážím si lidí, kteøí svojí 
práci rozumí, dìlají ji poctivì a s láskou. A pøesnì toto 
je úkaz mojí paní uèitelky zpìvu paní Bortlové Barbory, 
které tímto vøele dìkuji za to, co mì již nauèila a také 
dìkuji za její trpìlivost a kladný pøístup. 

Vøelé díky Lenka Adámková, kurzista 

Úsmìvné vzpomínky,
 

vytrvalost, píli a kamarádku na celý život  to vše mi dalo sedmileté studium hry na klavír, které jsem 
zakonèila absolutoriem I. cyklu. Paní uèitelce Janì Klegové tímto chci podìkovat za vše, co mne nauèila, 
za její profesní pøístup a milou povahu a také za trpìlivost pøi nácviku ètyøruèek s mou kamarádkou Hankou. 

Budu na toto období vždy ráda vzpomínat a budu k hudbì vést i moje dìti. 

Alenka Halamíèek Fírková, bývalá absolventka ZUŠ 
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Klavírní oddìlení

V klavírním oddìlení studuje každoroènì zhruba 65 žákù, 
které pøipravuje pìt pedagogù. MgA. Michal Bárta, 
Jana Klegová, Renata Orlitová, Jeanetta Poláková Faiglová 
a Bc. Martin Panèocha.

Žáci našeho oddìlení se pravidelnì úèastní všech akcí školy, 
vystupují na koncertech mìstské klavírní sekce v programu 
„Klavírní mládí“, spolupracují s dechovým a bicím oddìlením. 

Pøipravili jsme i drobný projekt mezioborové spolupráce 
s taneèním a výtvarným oborem. Žáci mývají pravidelné 
klavírní pøedehrávky s vlastním hodnocením. Zde mají možnost 
se vzájemnì nejen inspirovat, motivovat, ale vžít se i do role 
„malých hudebních kritikù“.

Nevyhýbáme se ani soutìžním kláním  „Múzy I. Hurníka“,  
„Múzu L. Juøici“, soutìže MŠMT v sólové i komorní høe, kde 
jsme získali krásné druhé místo v celostátním kole.

Práce klavíristù je pestrá, ale zároveò nároèná. Vyžaduje píli, 
soustøedìnost, soustavnost, trpìlivost, a poskytuje jim nevšední 
emocionální prožitky a hudební pøátelství.

Jeanetta Poláková Faiglová

Podìkování 

Pøed tøemi lety jsem z organizaèních 
a osobních dùvodù zmìnila ZUŠ a své 
dcery pøihlásila na ZUŠ Sologubova. Vše 
probìhlo v domnìní, že i zde se setkám 
se standartním pøístupem, standartní 
výukou a zcela standartním prostøedím. 

Avšak již pøi prvním vstupu do budovy 
mi bylo všechno jasné a slovo standart 
jsem zcela vypustila ze své slovní zásoby. 
V celé škole na èlovìka dýchá velmi 
pøíjemná atmosféra, milý a osobitý lidský 
pøístup, velmi vysoká profesionalita 
a odbornost všech pedagogù. A všechno 
tohle je podtrženo pøirozenou autoritou, 
schopností respektovat každého žáka jako 
individualitu a osobnost, skloubit týmovou 
a mezioborovou práci a hlavnì nechat 
v dìtech rùst chtìní a zdravé sebevìdomí. 

Jako matka bych chtìla všem velmi 
podìkovat za to, že nechali mým dcerám 
narùst køídla a dali jim šanci létat! 

Mgr. Kateøina Fulneèková 

Na této ZUŠ 

pùsobím od roku 1994, kde jsem nastoupila po mateøské dovolené. Ještì v tomto roce jsme s mojí 
kolegyní Miroslavou Valderovou zaèaly vyuèovat na poboèce - elokovaném pracovišti na ZŠ B. Dvorského, 
kde dodnes mají dìti možnost navštìvovat svùj zvolený obor. Vyuèovaly se zde obory, jako je hra na housle, 
hra na EKN, hra na zobcovou flétnu, hra na klavír a hudební nauka. Nabídka vzdìlávacích oborù 
se každoroènì obmìòuje.

Od roku 2000 pùsobím na této ZUŠ jako zástupkynì øeditelky školy. Spolu s pí. øeditelkou 
Jeanettou Polákovou Faiglovou se snažíme školu vést tak, aby dìti i rodièe k nám chodili s radostí a odnášeli 
si od nás jen to nejlepší.

Ne vždy se to u všech daøí na 100 procent, ale myslím si, že se nám to potvrzuje u vìtšiny našich svìøencù. 
Dùkazem toho byly i dotazníky, které jsme ve školním roce 2015/2016 dali našim dìtem, rodièùm,
i absolventùm k vyplnìní. Následnì se nám tak dostalo zpìtné vazby, která byla ve velké vìtšinì pøípadù 
kladná. Vždy� máme ve svém Školním vzdìlávacím programu heslo: „Malá škola s velkým srdcem“

Ne všechny ty roky ale probíhaly bez komplikací a ne všechny roky byly jen š�astné. Každý rok na nás 
èekalo nìco jiného, každý rok byl jinak pestrý. A� už z hlediska pozitivního èi negativního, ale vždy 
jsme se  snažili uhrát to do vítìzného konce. 

K vedení školy patøí i naše pí. ekonomka Adriana Halászová, která dùslednì kontroluje finanèní stránku 
školy.

Za období, co základní umìleckou školu spolu s pí. øeditelkou vedeme, se mnohé zmìnilo. Hlavní bod 
vidím v celkovém zvelebnìní a zútulnìní naší ZUŠ.Vybavení uèeben novým nábytkem, poøízením nových 
nástrojù a pomùcek, které jsou potøeba k výuce ve všech oborech. Snažíme se ze všech sil vytvoøit našim 
pedagogùm, ale i nepedagogickým zamìstnancùm ty nejlepší podmínky ke své práci. 

Naše ZUŠ se vyznaèuje spoluprací mezi všemi obory. Vytváøíme spoleèné projekty, významné koncerty, 
ale i menší spolupráce jen mezi pedagogy a jejich žáky. Bìhem školního roku vystupujeme na mnoha akcích, 
poøádáme interní nebo veøejné pøedehrávky, koncert nejmladších žákù s názvem „Výcházející hvìzdièky“, 
„Vánoèní koncert“, koncert „Populární hudby“, koncert „Rodièe s dìtmi“. Spolupracujeme a vystupujeme 
se ZUŠ Slezská Ostrava, v Domovech seniorù, na radnicí v Ostravì Vítkovicích. Pro mateøské školy 
poøádáme výchovné koncerty. Úèastníme se rùzných soutìží a pøehlídek, kde dosahujeme vynikajících 
výsledkù. 

Na závìr bych chtìla podìkovat všem, kteøí se podílejí na rozvoji naší ZUŠ a popøát nám, 
a� se práce daøí alespoò tak, jako doposud a naší škole pøeji jen to nejlepší!

Renata Orlitová, ZØŠ

Kateøina Gorolová

Veronika Cholevová
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