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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:  čj.: 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/


Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 Stránka 5 ze 43 

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:“ OKO – kresba tužkou a gumou na tónovaný podklad“ 
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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 od roku 2012 vyučuje podle Školního vzdělávacího programu 

„Malá škola s velkým srdcem“. 

  

Přehled oborů vzdělání: školní rok 2019/2020           školní rok 2020/2021 

 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 30.9.2020 
 

 

Počet zaměstnanců na škole: 25 celkem  

 

z toho:    21 pedagogů  

     2 administrativní zaměstnanci 

     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 2020/2021 nebyl na rodičovské dovolené žádný zaměstnanec školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: „ZÁTIŠÍ – giaconda, naši nejmladší“ 
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3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2020/2021 

- jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe  

- vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k 30.9.2020 

poř. 

číslo 

 

jméno a příjmení 

kvali-

fikace 

 

aprobace 

 

vyučuje 

pedagogická 

praxe - roky 

1. MgA. Bárta Michal Ph.D. ano klavír klavír, korepetice 23 

2. Mgr. Bortlová Barbora ano 
zpěv 

sbormistrovství 
hlasová výchova 18 

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

zobc. flétna 
20, výjimka 

4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 31, výjimka 

5. Chrenová Alžběta ano tanec taneční obor 10 

6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 10 

7. Klegová Jana ano klavír klavír, korepetice 32 

8. Kumová Olga ano housle housle, EKN 23 

9. Levková Karolína ano klasický zpěv hlasová výchova 1 

10. Mixa Přemysl ano kontrabas 
EKN, baskytara, 

kontrabas 
14 

11. 
Nováčková Ivana 

vedoucí hudebního odd. 
ano sólový zpěv hlasová výchova 36 

12. 
Orlitová Renata 

statut. zástupkyně ŘŠ 
ano klavír 

klavír, 

korepetice 
31 

13. MgA. Pančocha Martin ano klavír klavír, korepetice 10 

14. 
Poláková Faiglová Jeanetta 

ředitelka školy 
ano klavír klavír 34 

15. Bc. Rozsypalová Monika ano flétna flétna, zobc. flétna 17 

16. BcA. Sivek Jakub ano kytara  kytara 5 

17. Bc. Štefková Monika ano klavír klavír 2 

18. Bc. Vajsová Eva ano tanec taneční obor 29 

19. Valderová Miroslava ano zobc. flétna zobcová flétna 25 

20. Vašková Eva ano violoncello violoncello, PS,NH 12 

21. Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 17 

 

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 30.9.2020 

 
 

 

taneční obor 2 výtvarný obor 1 klavír 6 hlasová výchova 3

dechové nástr. 3 kytara 3 housle 1 EKN 2

bicí 1 kontrabas 1 violoncello 1 PS, HN 1

kvalifikovaní 19

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 - roky 

1. Glosová Lenka nepožadujeme uklízečka nepožadujeme 

2. Halászová Adriana ano 
správce rozpočtu, 

hlavní účetní 
20 

3. Janoušková Jana ano 
administrativní a spisový 

pracovník 
nad 40 

4. Polák Ivan ano domovník – údržbář nad 40 

 

3.6. Přehled všech zaměstnanců školy podle pracovního zařazení 

- stav dle platové inventury k 30.9.2020 (bez RD a DPČ) 

 

 
školní rok 2019/2020 školní rok 2020/2021 

fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

pedagogové 19 15,908 21 15,7723 

administrativní 1 1 2 1,25 

ostatní 2 0,925 2 0,925 

Celkem 22 17,833 25 17,9473 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „VÁZIČKY zdobené engobami“ 
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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 letošním školním roce jsme opět z důvodu pandemie Covid-19 neuskutečnili žádný výchovný 

koncert pro MŠ a žáky prvního stupně ZŠ. Nekonal se ani Den otevřených dveří, aby si rodiče  

a děti mohli prohlédnout prostory naší ZUŠ a také nahlédnout přímo do hodin jednotlivých 

oborů. Přijímací řízení se konalo v rámci on-line přihlášek, které rodiče zasílali na mailovou 

adresu naší školy. Na základě zaslaných přihlášek jsme si jednotlivé děti a jejich rodiče zvali na 

daný termín a čas. Dle rozpisu přijímacího řízení jsme vždy vykonali s dítětem talentovou 

zkoušku (jedno dítě + jeden zákonný zástupce). Přijímací řízení se konalo ve dnech 7.– 9.6.2021, 

dále pak na základě telefonického hovoru a v neposlední řadě se dodatečné přijímací řízení 

konalo v přípravném týdnu 30.8.2021 a v týdnu od 1.– 10.9.2021. 

 

Celkem se přihlásilo 81 dětí, přijato bylo 76 žáků a to v těchto oborech: 

hudební obor      40 žáků 

  výtvarný obor     23 žáků 

  taneční obor     13 žáků 

  celkem                76 žáků  

 

Zájem o studium byl letos nižší, ale i přesto nemohli být všichni zájemci uspokojeni a jsou vedeni 

jako náhradníci. 
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4.2. Počty žáků v uměleckých oborech 

 

Počet žáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9.2020: 

   

školní rok:              2018/2019  2019/2020  2020/2021 

 

 hudební obor  269 žáků  279 žáků  274 žáků 

 výtvarný obor    82 žáků         87 žáků    84 žáků  

 taneční  obor     70 žáků    62 žáků    50 žáků 

 celkem  421 žáků  428 žáků  408 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:     2018/2019       2019/2020  2020/2021 

- v základním studiu:     421 žáků        428 žáků              408 žáků 

- studium pro dospělé:                0 žáků            0 žáků                  0 žáků 

 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání 

 

školní rok:    2018/2019       2019/2020            2020/2021 

  

hudební obor 

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

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

 

výtvarný obor 

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

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

 

taneční obor 

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

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

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: „DRAVCI – tuš a giacondy“ 
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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. 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 Rozsypalové „FLÉTŇATA“.  

Kytarový soubor Zdeňka Hona. 

Soubor bicích nástrojů Dalimila Závackého „PALIČÁCI“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flétnový piknik u kašny v Zámeckém parku v Šenově dne 22.6.2021 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 Stránka 15 ze 43 

5.1. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2020/2021 se soutěže ZUŠ, vyhlašované MŠMT ČR, nekonaly z důvodu pandemie 

Covid-19. Veškeré soutěže a soutěžní přehlídky byly z tohoto důvodu až do května 2021 zrušeny.  

Výsledky soutěží v hudebním oboru: 

Výsledky soutěží ZUŠ:  

Školní kolo – Hra na klavír v době distanční výuky:    

N. Faldynová – 1. místo (1. kat.) 

O. Heikenwalder – 1. místo (1. kat.) 

T. Kobzová – 1. místo (1. kat.) 

V. Plonková – 1. místo (1. kat.) 

K. Šťastová – 1. místo (1. kat.) 

I. Ariunjargal – 2. místo (1. kat.) 

S. Hlisníková – 2. místo (1. kat.) 

M. Hurníková – 2. místo (1. kat.) 

L. Johnson – 2. místo (1. kat.) 

M. Kobzová – 2. místo (1. kat.) 

N. Sochorová – 2. místo (1. kat.) 

R. Svobodová – 2. místo (1. kat.) 

V. Fraizová – 3. místo (1. kat.) 

A. A. Razouk – 1. místo, absolutní vítěz  (2. kat.) 

P. Schindlerová – 1. místo (2. kat. ) 

P. Schindlerová, H. Schindlerová – 1. místo (duo, 2. kat.) 

M. Dao – 2. místo (2. kat.) 

O. Duda – 2. místo (2. kat.) 

T. Fulnečková – 2. místo (2. kat.) 

A. Hurníková – 2. místo (2. kat.) 

J. Hurníková – 2. místo (2. kat.) 

H. Schindlerová – 2. místo (2. kat.) 

E. Soncin – 3. místo (2. kat.) 
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Školní kolo – Sólový zpěv v době distanční výuky: 

 

E. Bachoríková – 1. místo (1. kat.) 

A. Rusek – 2. místo (1. kat.) 

R. Kocurková – 3. místo (1. kat.) 

Š. Pokludová – 3. místo (1. kat.) 

V. Slezák – 3. místo (1. kat.) 

V. Heisigová – 3. místo (1. kat.) 

  M. Slezáková – 1. místo (2. kat.) 

J. Šebestová – 2. místo (2. kat.) 

O. Kanyza – 3. místo (2. kat.) 

A. Fojtáchová – 2. místo (2. kat.) 

A. Štěpánková – 2. místo (2. kat.) 

A. Halász – 3. místo (2. kat.) 

 

 

Školní kolo – Hra na dechové a bicí nástroje v době distanční výuky: 

 

Zobcové flétny:                          E. Kaděrová – 1. místo (1.a kat.) 

A. Švaňa – 1. místo (1.a kat.) 

A. Kožušníková – 2. místo (1.a kat.) 

E. Grygarová – 2- místo (1.a kat.) 

A. Mihulová – 2. místo (1.a kat.) 

S. Senft – 3. místo (1.a kat.) 

K. Březnická – 1. místo (1.b kat.) 

K. Šeděnková – 1. místo (1.b kat.) 

J. Šebestová – 2. místo (1.b kat.)  

A. A. Koníčková – 3. místo (1.b kat.) 

M. Klíš – 3. místo (1.b kat.) 

 

Příčné flétny:                               A. Fabiánová – 1. místo (2. kat.) 

S. Srpová – 1. místo (2. kat.) 

L. Srpová – 2. místo (2. kat.) 

K. Tomisová – 2. místo (2. kat.) 
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Klarinety:                                B. Sztwiertniová – 1. místo (3.a kat.) 

M. Král – 2. místo (3.a kat.) 

O. Vlček – 1. místo (3.b kat.) 

L. Hurník – 2. místo (3.b kat.) 

 

Saxofony:                                       V. Lipina – 1. místo (4. kat.) 

E. Švančarová – 2. místo (4. kat.) 

M. Vykouřilová – 3. místo (4. kat.) 

 

Bicí:                                               J. Schramm – 1. místo (5.a kat.)  

M. Dědoch – 1. místo (5.b kat.) 

 

 

Školní kolo soutěže ZUŠ – Hra na kytaru v době distanční výuky: 

 

V. Slovák – 1. místo (1. kat.) 

V. Surma – 1. místo (2. kat.) 

T. Rendlová – 2. místo (2. kat.) 

T. Těhan m- 2. místo (2. kat.) 

M. Glaic – 1. místo ( spec. kat. – Nonartificiální žánr) 

 

 

Školní kolo soutěže ZUŠ – Hra na EKN  v době distanční výuky – Zlaté pásmo: 

 

N. Balážová, J. Martínková, A. Rýcová, Š. Lyčka, E. Rebilasová, A. Rebilasová, J. Grygar,  A. 

Paťorková, A. Ruben, K. Buksová, S. Kočková, H. Prokopová, N. Gärtnerová, D. Klíš, Ngo Ha Mi, 

A. Švaňa, J. Marek, E. Pobutová, D. Vavrečka, A. Štvrtňová 
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Výsledky soutěží ve výtvarném oboru:   

 

VIII. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

 

S. Kučerová – zlaté pásmo (Světlo a stín) 

N. Gärtnerová – zlaté pásmo (Světlo a stín) 

T. Valderová – zlaté pásmo (Světlo a stín) 

W. Müller – zlaté pásmo (Stéblo) 

K. Pechlátová – zlaté pásmo (Světlo a stín) 

A. Pospíšilová – zlaté pásmo (Kohout – inspirace Picasso) 

K. Ševčíková – zlaté pásmo (Stéblo) 

L. Zítková – zlaté pásmo (Stéblo) 

 J. S. Konečná – zlaté pásmo (Busta)  

M. Vašek – zlaté pásmo (Busta) 

S. Bobříková – stříbrné pásmo (Kohout – inspirace Picasso) 

B. Bolomová – stříbrné pásmo (Kohout – inspirace Picasso) 

B. Pechlátová – stříbrné pásmo (Kohout – inspirace Picasso) 

E. Dluhošová – stříbrné pásmo (Světlo a stín) 

A. Dluhošová – stříbrné pásmo (Stéblo) 

L. Procházková – stříbrné pásmo (Busta) 

E. Žurková – stříbrné pásmo (Busta) 

J. Čudek – stříbrné pásmo (Slon) 

D. Spáčilová – stříbrné pásmo (Busta) 

B. Mixová – stříbrné pásmo (Stéblo) 

A. Sztwiertniová – stříbrné pásmo (Vzkaz – inspirace Z. Ságlová) 

M. Cinová – stříbrné pásmo (Vzkaz – inspirace Z. Ságlová) 

 

 

První ON-line výtvarná soutěž 2021 „Čímtačára“: 

J. Konečná – pamětní list (6-8 let) 

O. Juchelka – 3. místo (9-12 let) 

E. Závodná – 3. místo (9-12 let) 
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K. Kofránková – čestné uznání (9-12 let) 

S. Bobříková – pamětní list (9-12 let) 

O. Juchelka – pamětní list (9-12 let) 

L. Njahi – pamětní list (9-12 let) 

K. Pechlátová – pamětní list (9-12 let) 

K. Černíková – pamětní list (9-12 let) 

L. Orlitová – pamětní list (9-12 let) 

  K. Krejchová – pamětní list (9-12 let) 

A. Hurníková – pamětní list (9-12 let) 

N. Gärtnerová – pamětní list (9-12 let) 

K. Kofránková – pamětní list (9-12 let) 

M. Dufková – pamětní list (13-16 let) 

E. Dluhošová – pamětní list (13-16 let) 

A. Saydoková – pamětní list (13-16 let) 

V. Božoňová – pamětní list (13-16 let) 

S. Kučerová – pamětní list (13-16 let) 

E. Rygiel – pamětní list (13-16 let) 

N. Gregušová – pamětní list (13-16 let) 

J. Čudek – pamětní list (13-16) 

M. Vašek – pamětní list (13-16 let)  

T. Fulnečková – pamětní list (13-16) 

L. Procházková – pamětní list (13-16 let) 

B. Fulnečková – pamětní list (17-21 let) 

K. Klotzmannová – pamětní list (17-21 let) 

M. Cinová – pamětní list (17-21 let) 

T. Zimová – pamětní list (17-21 let) 

 

 

Mezinárodní hudební a výtvarná soutěž „Visual Arts“ 

S. Kučerová - diplom 

 

Výsledky soutěží v tanečním oboru: soutěže nemohly být realizovány 
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5.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách 

 

 

V termínu od 7. – 10.6.2021 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru, které vykonalo  

255 žáků v řádném termínu, 5 žáků se ke zkoušce nedostavilo ani v náhradním termínu – ukončili 

studium v naší ZUŠ.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

224 žáků prospělo s vyznamenáním, 13 žáků prospělo, z 18 žáků přípravného studia 12 vykonalo 

talentovou zkoušku a postupuje do základního studia, 6 žáků pokračuje v přípravném studiu. 

 

Žáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci hodin prezenční i distanční výuky. 

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

74 žáků prospělo s vyznamenáním, 2 žáci přípravného studia vykonali talentovou zkoušku – 1 žák 

byl přijat do základního studia a 1 žák pokračuje v přípravném studiu. 

 

Žáci tanečního oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci hodin prezenčního studia i v rámci 

distanční výuky. 

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

28 žáků prospělo s vyznamenáním, ze 7 žáků přípravného studia 5 žáků vykonalo talentovou 

zkoušku do základního studia a 2 žáci pokračují v přípravném studiu. 

 

V tomto školním roce absolvovalo celkem 36 žáků I. a II. stupně:  

V hudebním oboru to bylo 19 žáků, ve výtvarném oboru 14 žáků a v tanečním oboru 3 žáci. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Absolventky tanečního oboru ve školním roce 2020/2021 
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5.3. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky 

 

Ve školním roce 2020/2021 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol:  

3 žáci výtvarného oboru:  

Střední umělecká škola Ostrava, AVEART – obor design – přijata; 

Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova – užitá a umělecká malba – přijata; 

Střední škola Ostrava, PRIGO – předškolní a mimoškolní pedagogika – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuka výtvarného oboru ve školním roce 2020/2021 
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7. Vzdělávání pracovníků 
 

7.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast 

Částka 

v Kč 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 
18. a 19.5.2021 12 hodin online Fakta s.r.o ŘŠ  2.490,- 

Šablony II – Profesní portfolio 

v ZUŠ 
17.6.2021 8 hodin Vendryně 

EducaTrans 

s.r.o. 
ŘŠ 1.200,-  

 

 

7.2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení 

odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují 

 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

 

 

 

Školící 

instituce 
Účast 

Oddě-

lení 

Částka 

v Kč 

Šablony II - Komunikace 

s talentovaným žákem a 

předcházení konfliktů s rodiči 

na ZUŠ 

20.a 21.1.2021 8 hodin Ostrava NPI ČR 1 uč. hudební 920,- 

Šablony II – Buď učitel začne 

zvládat konflikty, nebo 

konflikty začnou ovládat jeho! 

26.a 27.1.2021 8 hodin online NPI ČR 
21 

uč. 

HO, 

TO,VO 
14.740,- 

Moderní techniky hry na 

zobcovou flétnu 
10.-31.3.2021 4 hodiny online 

Ing. Jitka 

Konečná, 

Ph.D. 

1 uč. hudební 990,- 

Šablony II – Prevence 

syndromu vyhoření a stresu – 

jak neplýtvat energií a uspět v 

práci 

28.a 29.4.2021 8 hodin online NPI ČR 
21 

uč. 

HO, 

TO,VO 
14.000,-  

Vzděláváme na dálku 6.4.2021 4 hodiny online KVIC 6 uč HO, VO 0,- 

Šablony II – Jsme tým? 14.4.2021 8 hodin online KVIC 4 uč. hudební 7.480,- 

Šablony II – Společné 

vzdělávání a základy práce se 

žáky se spec. vzdělávacími 

potřebami na ZUŠ 

10.a 17.6.2021 8 hodin online NPI ČR 1 uč. hudební 770,- 

Letní dílna hudební výchovy 14.–20.8. 2021  60 hodin 
Ústí nad 

Labem 

Společnost 

pro HN v 

ČR 

1 uč. hudební 5.000,- 

Šablony II – Základy 

psychohygieny a problémy se 

spánkem nejen pro učitele 

27.8.2021 8 hodin 
ZUŠ 

Sologubova 
KVIC 

21 

uč. 

HO, 

TO,VO 
21.420,- 
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7.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast Pracovník 

Částka 

v Kč 

Školení nových uživatelů 

hostované spisové služby  

e-spis LITE 

24.2.2021 4 hodin online MSK 1 

 

účetní 

 

0,- 

Školení nové verze aplikace 

FaMa+ 
16.3.2021 2,5 hodiny online MSK 1 účetní 0,- 

Energetický management – 

skolení FaMa+ 

17.3 a 

15.4.2021 
2 hodin online MSK 1 účetní 0,- 

Školení Krajská digitální 

spisovna 
8.4.2021 3,5 hodiny online MSK 1 účetní 0,- 

FKSP ve školách a školských 

zařízeních - webináře 
13.-17.4.2021 8 hodin online 

Resk 

education  
1 účetní 1.200,- 

Webinář „přístupnost webu“ 

pro webmastery, redaktory  

a editory 

12.5.2021 3 hodin online MSK 1 účetní 0,- 

 

 

 

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 vedoucích 

zaměstnanců v oblasti BOZP 

a požární ochrany   

8.10.2020 2 hodiny 
ZUŠ 

Sologubova 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

2 2.178,- 

Školení bezpečnostních 

techniků v oblasti BOZP 
8.10.2020 2 hodiny 

ZUŠ 

Sologubova 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 
1 605,- 

Školení zaměstnanců v oblasti 

požární ochrany 
8.10.2020 2 hodiny 

ZUŠ 

Sologubova 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 
23 5.566,- 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

 

Září:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada  

Schůzky PK 

Nábory žáků do ZUŠ 

Třídní schůzky s rodiči 

Dodatečné talentové zkoušky  

Porada ředitelů ZUŠ – KÚ, Ostrava 1, ŘŠ 

Absolventský koncert – DK Akord, Ostrava – Zábřeh 

Interní předehrávka – žáci pí. uč. I. Nováčkové, sál ZUŠ 

Absolventský koncert – žáci pí. uč. M. Valderové, sál ZUŠ  

 

Říjen:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada 

Schůzky PK  

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 

On-line školení „Bezpečnost IT na školách“ 

NOUZOVÝ STAV – epidemie Covid-19 – distanční výuka od 14.10.2020 

Mimořádné podzimní prázdniny ve dnech 26. – 27.10.2020 

Příprava a zápis výroční zprávy za školní rok 2019/2020 
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Listopad:  

Porada vedení 

Pedagogická rada on-line   

Zahájení prezenční výuky – 25.11.2020  

- individuální výuka – jeden žák + jeden učitel   

- kolektivní výuka – pouze konzultace 

Videokonference ředitelů ZUŠ – ŘŠ 

  

 Prosinec:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada 

 

 Leden:  

Porada vedení 

Pedagogická rada on-line 

Klasifikační porada on-line 

Distanční výuka  

Inventarizace majetku a závazků organizace – fyzická inventura majetku 

Kontrola dokumentace – konzultace s jednotlivými pedagogy 

Web seminář „Zvládání konfliktů“ – Šablony II 

Web seminář „Komunikace s talentovaným žákem“ – Šablony II  

Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 – elektronicky 
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Únor:           

Porada vedení – 2x 

Pedagogická rada on-line 

Distanční výuka 

Vyhlášení interní soutěže v hudebním oboru – zaslány videonahrávky pedagogům 

Jednotlivé osobní konzultace – pedagog + ŘŠ, ZŘŠ 

Porada ředitelů on-line – ŘŠ  

Inventarizace majetku a závazků organizace – dokladová inventarizace 

 

Březen:  

Porada vedení 

Pedagogická rada  

Schůzky PK  

Distanční výuka 

Uzávěrka a vyhodnocení interní soutěže v hudebním oboru - videonahrávky 

 

Duben: 

Porada vedení  

Pedagogická rada 

Umělecká rada 

Zahájení prezenční výuky od 12.4.2021  

Web seminář „Jsme tým?“ – Šablony II, ŘŠ, ZŘŠ 

Web seminář „Prevence syndromu vyhoření“ – Šablony II, všichni pedagogové 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 Stránka 27 ze 43 

Květen:   

Porada vedení, Pedagogická rada, Umělecká rada 

Inspirativní setkání ředitelů ZUŠ v ČR k MS Teams – on-line 

Výbor MÚZY – ŘŠ 

Web seminář „Školení pro potřeby ZUŠ“ – Šablony II 

Celostátní setkání ředitelů a vedoucích pracovníků ZUŠ – on-line 

Zápisy dětí do ZUŠ – on-line přihlášky 

Koncert žáků klavírního oddělení – on-line, sál ZUŠ 

 

Červen:   

Porada vedení, Pedagogická rada 

Schůzky PK  

Závěrečné zkoušky – dle rozpisu 

Absolventský koncert hudebního oddělení – sál ZUŠ  

Školení MÚZY – Hotel Vitalita, ŘŠ 

Šablony II – „Sdílení zkušeností“ – ŘŠ, E. Vašková 

Web seminář „Společné vzdělávání a práce se žáky se spec. potřebami“ – Šablony II  

Celodenní soutěž ve hře na zobcové flétny – „Teplice 2021“  

Kontrola a odevzdání veškeré dokumentace – dle rozpisu 

Flétnový piknik – Šenov 

Vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ za šk. rok 2020/2021 – sál ZUŠ 

Závěr školního roku 2020/2021 – vysvědčení  

 

Červenec a srpen:  

Čerpání řádné dovolené   
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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 2020/2021 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 2020/2021 nebyly provedeny kontroly jinými organizacemi  

(zdravotní pojišťovny, OSSZ apod.). 

 

9.4. Revize 

Ve školním roce 2020/2021 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 

Poslední roční prověrka byla provedena dne 6.6.2019. Ve školním roce 2020/2021 se prověrky 

BOZP neuskutečnili z důvodu pandemie Covid-19. ŘŠ pouze zkontrolovala termíny revizí, kontrol  

a prohlídek.  Se zaměstnanci pověřenými bezpečností v organizaci jsme konzultovali výsledky 

měsíčních kontrol. 
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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. Náklady a výnosy v hlavní činnosti celkem za rok 2020 

 

Náklady v hlavní činnosti jsou tvořeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a vlastními 

náklady z hlavní činnosti. Mezi vlastní náklady z hlavní činnosti zahrnujeme i účelové dotace  

od jiných subjektů na pořádané projekty a od roku 2019 i prostředky na projekt Šablony II. 

Náklady z hlavní činnosti byly v roce 2020 dosaženy v celkové výši 13 945 831,12 Kč,  

v roce 2019 to byla částka 12 271 052,39 Kč.  

 

Meziroční nárůst o 1 675 tis. Kč představuje především vyšší objem mzdových nákladů  

o 1 142 tis. Kč a s tím související zákonné odvody – nárůst o 393 tis. Kč a náklady na pořízení 

majetku o 247 tis. Kč. Promítly se zde opět i čerpané prostředky projektu Šablony II,  

které jsou o 83 tis. Kč vyšší oproti roku 2019. 

 

Meziroční pokles vykazujeme především ve spotřebě energií o 19 tis. Kč, v položkách opravy  

a udržování o 111 tis. Kč a ostatní služby o 32 tis. Kč.  

 

Grafické znázornění celkových nákladů v tis. Kč:
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Výnosy v hlavní činnosti jsou tvořeny ze státního rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a vlastními 

výnosy z hlavní činnosti. Mezi vlastní výnosy z hlavní činnosti zahrnujeme i účelové dotace  

tzv. granty od jiných subjektů, na pořádané projekty. 

Výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2020 dosaženy v celkové výši 14 104 183,89 Kč,  

v roce 2019 to bylo 12 400 825,17 Kč, meziroční nárůst o 1 703 tis. Kč.  

 

Meziroční nárůst představují především vyšší výnosy z transferů, což v naší organizaci představují 

prostředky státního rozpočtu na platy a s tím související zákonné odvody, v roce 2020 je zde opět 

zahrnutá i část spotřebované dotace na projekt Šablony II ve výši 334 tis. Kč – celkově vykazujeme 

u výnosů z transferů nárůst o 1 623 tis. Kč. Nárůst vykazujeme i ve výnosech z prodeje služeb  

o 11,5 tis. Kč – zde se promítlo mírné navýšení počtu přijatých žáků ke studiu, nárůst v čerpání 

fondů o 53 tis. Kč zahrnuje pouze čerpání FKSP na pořízení nového majetku – počítače, kopírky  

a espressa do sborovny školy. 

 

Meziroční pokles nevykazujeme v žádných položkách v hlavní činnosti. 

 

 

Grafické znázornění celkových výnosů v tis. Kč: 
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Základní přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2020: 

 

Náklady celkem:    14 013 515,12 Kč  

z toho: náklady v hlavní činnosti:    13 945 831,12 Kč  

 náklady ze státního rozpočtu:     12 204 522,00 Kč  

 náklady ze SR – Šablony II:        334 453,42 Kč  

 náklady z rozpočtu zřizovatele:           68 000,00 Kč  

 vlastní náklady v hlavní činnosti:      1 338 855,70 Kč  

z toho: náklady v doplňkové činnosti:           67 684,00 Kč  

 
Výnosy celkem:    14 189 853,89 Kč  

z toho: výnosy v hlavní činnosti:    14 104 183,89 Kč  

 výnosy ze státního rozpočtu:     12 204 522,00 Kč  

 výnosy ze SR – Šablony II:        334 453,42 Kč  

 výnosy z rozpočtu zřizovatele:           68 000,00 Kč  

 vlastní výnosy v hlavní činnosti:      1 497 208,47 Kč  

z toho: výnosy v doplňkové činnosti:           85 670,00 Kč  

 
Výsledek hospodaření (VH) po zdanění celkem:         176 338,77 Kč  

z toho: VH v hlavní činnosti:         158 352,77 Kč  

 VH ze státního rozpočtu:                    0,00 Kč  

 VH ze SR – Šablony II:                    0,00 Kč 

 VH z rozpočtu zřizovatele:                     0,00 Kč 

 vlastní VH v hlavní činnosti:         158 352,77 Kč  

z toho: VH v doplňkové činnosti:           17 986,00 Kč  

 
Návrh na rozdělení zlepšeného VH:   

Příděl do fondu odměn:              0,00 Kč  

Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného VH:           176 338,77 Kč  

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 Stránka 32 ze 43 

10.2. Náklady a výnosy z projektu Šablony II v roce 2020 
 

 

V roce 2019 jsme začali realizovat projekt Šablony II – profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 

aktivity pro žáky v ZUŠ Sologubova Ostrava, 

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011552.   

Harmonogram realizace projektu – 24 měsíců: 1.3.2019 – 28.2.2021, vzhledem k omezení 

prezenční výuky a možnosti pořádání akcí žádáme o prodloužení termínu. 

Výše dotace 859 353,- Kč. 

 

Náklady a výnosy byly v roce 2019 proúčtovány ve výši 251 428,40 Kč. 

 

Náklady roku 2020 ve výši 334 453,42 Kč:  

spotřeba materiálu: 15 339,79 Kč – potraviny, tonery, notový materiál, drobné učební pomůcky  

a materiál pro výuku  

cestovné: 88 283,41 Kč – vzdělávání pedagogů a vzájemné sdílení zkušeností  

ostatní služby: 38 584,- Kč  – přepravné osob, zhotovení DVD záznamu z akce a administrativní     

správa projektu 

mzdové náklady – OON: 91 250,- Kč – odměny za akce, finanční a administrativní práce 

zákonné sociální pojištění: 15 548,- Kč – odvody ke mzdovým nákladům 

zákonné sociální náklady: 45 690,- Kč – DVPP, tvorba FKSP 

náklady z drobného dl. majetku: 39 704,- Kč – pořízení majetku 

kurzová ztráta: 54,22 Kč – souvisí se zálohou a vyúčtováním ubytování. 

 

Náklady roku 2020 opět odpovídají výnosům roku 2020, dále také viz bod 13. Předložené a 

realizované projekty financované z cizích zdrojů. 

 

Prostředky dotace budou vypořádány v roce 2021 a zbývá dočerpat částku 273 471,18 Kč. 
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10.3. Doplňková činnost školy v roce 2020 

 

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. 

 

Od října 2017 nabízíme kurzy pro dospělé s názvem „Hudební studio“ a kurzy pro děti do 5 let 

s názvem „Dětská abeceda“.  

Náklady na kurzy za rok 2020 byly účtovány ve výši 67 684,- Kč:  

- energie: 998,- Kč;  

- mzdové náklady: 66 635,- Kč;  

- odpisy budovy: 51,- Kč. 

  

Výnosy za kurzy byly účtovány v celkové výši 85 670,- Kč:  

- výnosy z kurzů: 71 460,- Kč; 

- výnosy z pronájmu – hudební nástroje: 14 210,- Kč. 

 

Výsledek hospodaření je 17 986,- Kč.   

Náklady i výnosy jsou vyšší než v roce předešlém z důvodu vyššího počtu kurzistů, výsledek 

hospodaření je v roce 2020 o 3 394,- Kč nižší vzhledem k úpravě odměny lektorům za kurzy. 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „MINERÁLY – olejomalba“ 
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10.4. Výsledek hospodaření v roce 2020 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:            158 554,76 Kč 

daň z příjmu:                201,99 Kč   

po zdanění:               158 352,77 Kč 

finančně krytý:               158 352,77 Kč 

peněžně krytý:                158 352,77 Kč 

 

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti:  17 986,00 Kč 

daň z příjmu:                        0,00 Kč   

po zdanění:      17 986,00 Kč 

finančně krytý:      17 986,00 Kč 

peněžně krytý:       17 986,00 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci:         176 338,77 Kč 

 

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

a majetku potřebného pro chod školy. V roce 2020 jsme investovali do výpočetní techniky a WiFi 

technologií z důvodu zavedení distanční výuky, v tomto roce jsme nečerpali fond odměn, protože 

přidělené prostředky na mzdy byly dostačující. 

 

Grafické znázornění výsledku hospodaření v tis. Kč: 
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10.5. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2020 

 

1. fond odměn – účet 411: 125 067,- Kč  

a) počáteční stav: 75 067,- Kč; 

b) tvorba: 50 000,- Kč jako příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření; 

c) čerpání: 0,- Kč; 

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

 

2. fond FKSP – účet 412: 132 852,30 Kč 

a) počáteční stav:  110 253,30 Kč; 

b) tvorba: 180 324,- Kč – základní příděl dle vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb.; 

c) čerpání: 23 570,- Kč bylo použito na stravné – blíže viz bod H. Závodní stravování;  

na kulturu, tělovýchovu a sport bylo vyčerpáno 27 500,- Kč, peněžní a nepeněžní dary  

u příležitosti výročí životních nebo pracovních byly v roce 2020 poskytnuty ve výši 16 000,- Kč, 

do sborovny jsme zaměstnancům pořídili nový počítač, kopírovací stroj  

a espresso v hodnotě 53 232,- Kč a na nákup vitamínů pro zaměstnance školy bylo použito 

37 423,- Kč; 

d) krytí: příděl do fondu za měsíc prosinec ve výši 20 842,- Kč byl převeden v lednu 2021 

při výplatě mezd za prosinec 2020; při vyúčtování celkového přídělu za rok 2020 bylo vyčísleno 

6,- 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 12.1.2021, fond je finančně plně krytý. 

 

3. fond rezervní ze zlepšeného VH – účet 413: 230 408,07 Kč 

a) počáteční stav: 129 255,29 Kč; 

b) příděl ze zlepšeného VH: 101 152,78 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 – účelově určený dar pro výtvarný obor; 

c) čerpání: 0,- Kč – čerpání účelově určeného daru pro výtvarný obor; 
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5. fond investic – účet 416: 114 252,37 Kč  

a) počáteční stav: 153 695,33 Kč; 

b) tvorba: 72 552,04 Kč jako odpisy dlouhodobého majetku; 

c) čerpání: 111 995,- Kč na pořízení majetku – koncertní kytara v hodnotě 60 tis. Kč  

a kopírovací stroj v hodnotě 52 tis. Kč; odvod do rozpočtu zřizovatele nebyl předepsán;   

d) krytí: fond investic je finančně plně krytý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „SOVY z keramiky“ 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se nezapojili do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se nezapojili do programu celoživotního vzdělávání. 
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13. Předložené a realizované projekty financované  

z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2020/2021 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 dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011552.   

Harmonogram realizace projektu – 24 měsíců: 1.3.2019 – 28.2.2021, z důvodu uzavření škol 

v pandemii Covic-19 byl termín prodloužen do 31.8.2021. 

Výše dotace 859 353,- Kč. Z důvodu pandemie Covid-19 jsme požádali o úpravu aktivit, které 

bychom nebyli schopni splnit, na aktivity DVPP. Tímto převodem byla upravena i částka na čerpání 

dotace a počítáme s vratkou ve výši 939,- Kč. 

 

Náklady v upraveném termínu od 1.9.2019 – 31.8.2021 dle jednotlivých roků: 

rok 2019 – ve výši 251 428,40 Kč 

rok 2020 – ve výši 334 453,42 Kč 

rok 2021 – ve výši 272 532,18 Kč 

 

Náklady dle jednotlivých položek – celkem ve výši 858 414,- Kč: 

spotřeba materiálu: 84 030,37 Kč – potraviny, notový materiál, tonery, papíry drobné učební 

pomůcky a materiál pro výuku;  

energie: 1 959,23 Kč – výpůjčka sálu JKO na akci; 

oprava a údržba majetku: 1 700,- Kč – ladění klavíru na akci; 

cestovné: 136 429,41 Kč – vzdělávání pedagogů a doprovod žáků na akce; 

ostatní služby: 126 323,77 Kč – nájemné za sály, účastnické poplatky, přepravné osob,  

tiskové služby, drobný nehmotný majetek, zhotovení videa a administrativní správa projektu; 

mzdové náklady vč. OON: 177 850,- Kč – odměny za aktivity, finanční a administrativní práce; 

zákonné sociální pojištění: 16 900,- Kč – povinné odvody ke mzdovým nákladům; 

zákonné sociální náklady: 150 830,- Kč – tvorba FKSP ve výši 1 tis. Kč a hlavně DVPP; 

náklady z drobného dl. majetku: 162 337,- Kč – výpočetní technika, učební pomůcky, software; 

kurzová ztráta: 54,22 Kč – rozdíl mezi zálohou a úhradou nákladů za ubytování přes booking. 

 

Celkové náklady odpovídají celkovým výnosům. 
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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. 

 

 

 

 

On – line koncert klavírního oddělení – květen 2021 
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15. Hodnocení 
 

Jen velice těžko se mi hledá způsob a forma hodnocení za školní rok, který proběhl především 

distanční formou výuky. Hned na začátku školního roku jsme vstupovali do škol za nepříliš příznivé 

epidemiologické situace a velmi záhy byly školy uzavřeny. Ačkoliv jsme připravili 8. ročník 

soutěže žáků škol moravskoslezského kraje Múzy I. Hurníka, proběhla pouze jeho výtvarná část  

on-line formou. Žáci hudebního oboru již svou část soutěž nemohli absolvovat. 

Stejně tak se neuskutečnil ani náš tradiční Vánoční galakoncert v DK Akord a proto jsme alespoň 

z předtočených příspěvků sestříhali mini koncerty, které jsme sdíleli prostřednictvím sociálních sítí. 

Rodičům a našim žákům jsme my zaměstnanci školy nahráli PF, kterou dostal každý náš rodič. 

Abychom eliminovali frustraci z dlouhé distanční výuky, připravili jsme pro všechny žáky, kteří 

projevili zájem on-line soutěž ve všech oborech. Poroty se sešly a ze zaslaných příspěvků vybrali 

umístění a dárek ze Spolku rodičů, který byl posléze při návratu do škol žákům předán. 

Délka distanční výuky se neblaze podepsala na zdravotním stavu žáků, pochopení ze stran rodičů  

i na našem celkovém vyčerpání. Po znovu otevření škol jsme museli se svými žáky řešit jejich 

frustraci, skepsi, strach, nezájem a mnoho dalších symptomů, které si s sebou přinesli. Někteří  

se dokonce nedokázali vrátit a to především z psychických důvodů. 

Se svými kolegy jsem nyní řešila „první pomoc“ pro děti v hledání nového smyslu a chuti k práci. 

Snažili jsme se vytvořit bezpečný ostrov pro všechny žáky a jejich zákonné zástupce, kteří na tom 

nebyli mnohdy lépe. Dovolím si vyslovit domněnku, že hledání této cesty bude stěžejní a bude nám 

trvat ještě hodně dlouho. 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma:  „KOČKY – suchý pastel, tempera“ 
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Na závěr tohoto stručného hodnocení bych chtěla poděkovat kolegům za jejich nesmírně náročnou 

práci v době distanční výuky i „terapeutické péče“ o žáky školy. Myslím si, že všichni jsme si sáhli 

na dno svých sil a museli v sobě zmobilizovat veškeré vědomosti, znalosti a zkušenosti nejen  

ze školy, ale i z našeho života. 

Přála bych škole, ale především žákům, aby v novém školním roce vstupovali do škol s větší 

jistotou, zdravějším duchem a radostí, které má hudba, tanec a výtvarné umění za úkol podporovat. 

Zároveň bych chtěla popřát celému kolektivu zdraví, pevné nervy a hodně sil pro zvládání těžkých 

úkolů, které nás v budoucnu čekají. 

 

Děkuji 

Jeanetta Poláková Faiglová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahrávka vánočního přání - prosinec 2020  
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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, všichni zaměstnanci budou  

se zprávou seznámeni na nejbližší pedagogické radě. 

 

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  

OON   Ostatní osobní náklady 

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) diplomy a ocenění; 

d) programy z akcí školy. 

 

  

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

webových stránkách školy jako samostatné soubory. 

 

 

 

 

 



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  
 

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 
 
z důvodu 
pandemie 
Covid-19 byl 
termín 
prodloužen 
do 31.8.2021 

 


