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1. Základní údaje o škole 
 

Název organizace:   Základní umělecká škola, Ostrava – Zábřeh 

     Sologubova 9A, příspěvková organizace 

 

Sídlo:     Sologubova 3039/9a 

     Zábřeh, 700 30 Ostrava 

 

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 

     28. října 117, 702 18 Ostrava 

     právní forma: kraj, IČ 70890692, DIČ: CZ70890692 

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/
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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 

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

     Chrjukinova 1801/12, Zábřeh, 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:“ DETAIL OBRAZU“ – zvětšování přes hledáček, uhel 
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2. Přehled oborů vzdělání 

 
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 aktuálním znění. 

 

V základní umělecké škole se od roku 2012 vyučuje podle Školního vzdělávacího programu 

„Malá škola s velkým srdcem“. 

  

Přehled oborů vzdělání – umělecké obory v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

    školní rok 2020/2021           školní rok 2021/2022 

 obor:    hudební   hudební 

     výtvarný   výtvarný 

     taneční    taneční 

 

Při zařazování žáků do studia se škola řídí § 2 Přijímání uchazečů ke vzdělávání Vyhlášky  

č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, v aktuálním znění.  

Stanovení výše úplaty za vzdělávání v daném školním roce vymezuje § 8 Úplata za vzdělávání 

ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, vyhlášky č. 71/2005 Sb., 

základním uměleckém vzdělávání, v aktuálním znění.. 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. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

3.1. Údaje o zaměstnancích školy k 30.9.2021 
 

 

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 2021/2022 nastoupila na rodičovskou dovolenou jedna zaměstnankyně školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natáčení online vánočního koncertu 2021 v hudebním sále školy  

 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 Stránka 8 ze 46 

3.2. Seznam pedagogů ve školním roce 2021/2022 

 

- vybraná přímá pedagogická praxe bez odpočtů za vzdělání, bez MD a RD k 30.9.2021 

 

poř. 

číslo 

 

jméno a příjmení 

kvali-

fikace 

 

aprobace 

 

vyučuje 

pedagogická  

praxe - roky 

1. MgA. Bárta Michal Ph.D. ano klavír klavír 24 

2. Mgr. Bortlová Barbora ano 
zpěv 

sbormistrovství 
sólový zpěv 19 

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

zobc. flétna, EKN 
21, výjimka 

4. Hon Zdeněk ne kytara (LK) kytara 32, výjimka 

5. Chrenová Alžběta, dipl.um. ano tanec taneční obor 11 

6. Mgr. Jahodová Dagmar ano výtvarný obor výtvarný obor 11 

7. Klegová Jana ano klavír klavír 33 

8. Kumová Olga ano housle housle, EKN 24 

9. Levková Karolína, DiS. ano klasický zpěv sólový zpěv 2 

10. Michalíček Vojtěch ano housle housle  

11. Mixa Přemysl, DiS. ano kontrabas EKN, kontrabas 15 

12. Nováčková Ivana ano sólový zpěv sólový zpěv 37 

13. 
Orlitová Renata 

statut. zástupkyně ŘŠ 
ano klavír klavír 32 

14. 
MgA. Pančocha Martin 

vedoucí hudebního odd. 
ano klavír klavír 11 

15. 
Poláková Faiglová Jeanetta 

ředitelka školy 
ano klavír klavír 35 

16. Bc. Rozsypalová Monika ano flétna flétna, zobc. flétna 18, MD 

17. BcA. Sivek Jakub ano kytara kytara 6 

18. Bc. Štefková Monika ano klavír klavír 3 

19. Valderová Miroslava, DiS. ano zobc. flétna zobcová flétna, flétna 26 

20. Vašková Eva, dipl.um. ano violoncello violoncello, PS, HN 13 

21. Závacký Dalimil ano bicí (M) bicí 18 

 

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  

 
 

 

taneční obor 1 výtvarný obor 1 klavír 6 sólový zpěv

dechové nástr. kytara 2 housle 2 EKN 3

bicí 1 kontrabas 1 violoncello 1 PS, HN 1

kvalifikovaní 19

nekvalifikovaní 2
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3.5. Nepedagogičtí zaměstnanci školy 

 

- vybraná přímá praxe bez odpočtů za vzdělání a bez MD, RD k 30.9.2021 

poř. č. jméno a příjmení kvalifikace pracovní zařazení praxe - roky 

1. Glosová Lenka nepožadujeme uklízečka nepožadujeme 

2. Halászová Adriana ano 
správce rozpočtu, 

hlavní účetní 
21 

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 30.9.2021 (bez RD a DPČ) 

 
školní rok 2020/2021 školní rok 2021/2022 

fyzický počet přepočtený počet fyzický počet přepočtený počet 

pedagogové 21 15,7723 21 15,1863 

administrativní 2 1,2500 2 2,0000 

ostatní 2 0,9250 2 0,9250 

Celkem 25 17,9473 25 18,1113 

   

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „MEDÚZY – akční malba a color field paintings“ 
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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 se po covidové přestávce opět konaly výchovné koncerty pro MŠ ve dnech 

18. a 19. května 2022. U dětí se tak oblíbený pohádkový jarmark těšil velké oblibě. Většina dětí  

se aktivně zapojila do různých her, tanečků, zazpívaly si spoustu písní a odnesly si drobné pamlsky.  

Přijímací řízení spojené se Dnem otevřených dveří se konalo dne 25. května 2022 v dopoledních  

i odpoledních hodinách. Další přijímací řízení bylo v týdnu od 13. – 17. června 2022, tentokráte již 

bez Dne otevřených dveří. Poslední příjímací řízení se konalo v týdnu od 1. – 9. září 2022. 

 

Celkem se přihlásilo 89 dětí, přijato bylo 82 žáků a to v těchto oborech: 

hudební obor      50 žáků 

  výtvarný obor     18 žáků 

  taneční obor     14 žáků 

  celkem                82 žáků  

 

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

jako náhradníci zvláště ve výtvarném oboru. Dlouhodoběji klesá zájem o studium dechových 

nástrojů, naopak nemůžeme plně uspokojit zájem o hru na klavír. 
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4.2. Počty žáků v uměleckých oborech 

 

Počet žáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9.2021: 

   

školní rok:            2019/2020           2020/2021  2021/2022 

 

 hudební obor  279 žáků  274 žáků  262 žáků 

 výtvarný obor    87 žáků         84 žáků    86 žáků  

 taneční  obor     62 žáků    50 žáků    34 žáků 

 celkem  428 žáků  408 žáků  382 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:     2019/2020       2020/2021  2021/2022 

- v základním studiu:     428 žáků        408 žáků              382 žáků 

- studium pro dospělé:                0 žáků            0 žáků                  0 žáků 

 

4.4. Údaje o výši úplaty za vzdělání 

 

školní rok:    2019/2020       2020/2021            2021/2022 

  

hudební obor 

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

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

 

výtvarný obor 

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

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

 

taneční obor 

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

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

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: „KOI KAPŘI – inkoust, zmizík, centropen“ 
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5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
 

 

Naše škola se profiluje především mezioborovou spoluprací, propojením oboru hudebního, 

tanečního a výtvarného. 

Vyhodnotit tuto činnost v roce, kdy doznívala covidová pandemie a škola se nemohla celý rok  

prezentovat na pódiích  je těžké. Přesto si myslím, že jsme se úkolu zhostili se ctí. 

Těžké bylo především udržet motivaci žáků, rodičů ale i pedagogů. Další rok výuky s omezením 

byl vyčerpávající. Zároveň nám to však přineslo nové výzvy. Pravidelnou komunikací nejen  ve 

výuce, ale také s ředitelkou školy a hledáním možností se nám podařilo opět  připravit pravidelné 

společné akce hned po uvolnění hygienických pravidel. Připravili jsme Koncert Populární hudby, 

napříč všemi obory Absolventské koncerty s komorními vystoupeními, Hudební podvečery – napříč 

obory, vernisáž výstavy VO spojenou s koncertem HO, Galakoncert TO a HO a další. 

Znovu jsme mohli pozvat na jeviště, do školy a další pódia i „živé“ posluchače, kteří vytvořili 

nezastupitelnou atmosféru a dali našemu snažení tu pomyslnou třešničku na dortu. 

Dalším cílem našeho ŠVP jsou akce a projekty na míru. Tady jsme po dvou letech obnovili 

spolupráci s Domovy seniorů. Myslím si, že propojení generací jsou i významnou výchovně 

vzdělávací strategií. Na opačném pólu je to potom spolupráce s dětmi a žáky MŠ obvodu Ostrava 

Jih. Znovu jsme připravili interaktivní program napříč našimi vyučovanými obory. Ve dvou dnech 

jsme přivítali cca 400 dětí, které se u nás nejen pobavily, ale zároveň poučily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natáčení online vánočního koncertu 2021 v hudebním sále školy 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, podle cílů stanovených 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání 

včetně výsledků závěrečných a absolventských zkouškách 
 

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“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční orchestr vedený Tomášem Hanákem při natáčení online vánočního koncertu 
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6.1. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2021/2022 se konaly soutěže ZUŠ, které jsou vždy vyhlášeny MŠMT, tentokráte 

v oboru – Sólový a komorní zpěv, Hra na dechové a bicí nástroje, Soutěžní přehlídka v tanečním 

oboru. Dále pak se konaly různé regionální, republikové a mezinárodní soutěžní přehlídky. 

 Výsledky soutěží v hudebním oboru: 

Výsledky soutěží ZUŠ – Hra na dechové nástroje:  

Okresní kolo:                  Z. Zapletalová – 1. místo s postupem (0. kat.) 

E. Mařecová – 1. místo (II. kat.) 

J. Křepelková – 2. místo (V. kat.) 

A. Švaňa – 1. místo (VI. kat.) 

K. Šeděnková – 1. místo s postupem (IX. kat.) 

L. Rudinská – 1. místo s postupem (IX. kat.) 

J. Šebestová – 1. místo s postupem (IX. kat.) 

M. Pančocha – Zvláštní ocenění poroty za citlivý a nad rámec objemný klavírní doprovod 

 

Krajské kolo:                               Z. Zapletalová – 1. místo (0. kat.) 

K. Šeděnková – 1. místo (IX. kat.) 

L. Rudinská – 2. místo (IX. kat.) 

J. Šebestová – 2. místo (IX. kat.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci Miroslavy Valderové při natáčení online vánočního koncertu 
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Výsledky soutěží ZUŠ – Sólový a komorní zpěv: 

 

Okresní kolo:                  P. Heikenwalder – 1. místo s postupem (0. kat.) 

E. Bachoríková – 1. místi s postupem (I. kat.) 

A. Koralová – 1. místo s postupem (II. kat.) 

Š. Pokludová – 2. místo (II. kat.) 

A. Rusek – 1. místo s postupem (III. kat.) 

R. Kocurková – 2. místo (III. kat.) 

A. Štěpánková – 1. místo s postupem (VI.a kat.) 

A. Fojtáchová – 1. místo s postupem (X.a kat.) 

N. Sýkorová – 1. místo s postupem (XII.a kat.) 

 

Krajské kolo:                            P. Heikenwalder – 1. místo (0. kat.) 

A. Koralová – 1. místo (II. kat.) 

A. Rusek – 2. místo (III. kat.) 

A. Štěpánková – 1. místo s postupem (VI.a kat.) 

A. Fojtáchová – 1. místo (X.a kat.) 

N. Sýkorová – 1. místo s postupem (XII.a kat.) 

N. Sýkorová – Absolutní vítěz (XII.a kat.) 

 

 

Ústřední kolo:                   A. Štěpánková – čestné uznání I. stupně (VI.a kat.) 

N. Sýkorová – 1. místo (XII.a kat.) 

 

 

 

Absolventský koncert dne 1.6.2022 v sále školy 
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Další soutěže – hudební obor:  

 

IX. ročník soutěžní přehlídky – „MÚZY I. Hurníka“ 

J. Křepelková – zlaté pásmo (zob. flétna) 

A. Rusek – zlaté pásmo (zpěv) 

A. Štěpánková – zlaté pásmo (zpěv) 

A. Fojtáchová – zlaté pásmo (zpěv) 

A. A. Razouk – zlaté pásmo (klavír) 

P. Schindlerová – zlaté pásmo (klavír) 

A. Fabiánová – zlaté pásmo (flétna) 

L. Hurník – zlaté pásmo (klarinet) 

M. Král – stříbrné pásmo (klarinet) 

O. Vlček – stříbrné pásmo (klarinet) 

M. Vykouřilová – stříbrné pásmo (saxofon) 

R. Kocurová – stříbrné pásmo (zpěv) 

 

I. Nováčková – Zvláštní cena za pedagogické vedení 

 

 

XIX. ročník písňové soutěže B. Martinů 

Štěpánková – 3. cena (I. kat.) 

 

 

XII. ročník soutěže na zobcovou flétnu „Teplické flautohry“ 

K. Šeděnková – 3. místo (VII. kat.) 

 

VI. ročník regionálního festivalu v amatérském sólovém zpěvu o Cenu L. Janáčka 

N. Sýkorová – zlaté pásmo – (III. kat.) 

A. Štěpánková – stříbrné pásmo (I. kat.) 

A. Fojtáchová – stříbrné pásmo (III. kat.) 

M. Slezáková – bronzové pásmo (II. kat.) 

 

XX. ročník mezinárodní interpretační soutěže „Pro Bohemia“ Ostrava 2022: 

Štěpánková – čestné uznání (II. kat.) 
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Výsledky soutěží ve výtvarném oboru:   

 

IX. ročník soutěže „MÚZY Ilji Hurníka“ 

M. Cinová – zlaté pásmo 

A. Bolomová – zlaté pásmo 

B. Bolomová – zlaté pásmo 

E. Navrátilová – zlaté pásmo 

A. Doležalová – zlaté pásmo 

N. Hamříková zlaté pásmo 

K. Spáčilová – zlaté pásmo 

V. Szymoniková – zlaté pásmo 

A. Pospíšilková – stříbrné pásmo 

N. Kudrová stříbrné pásmo 

S. Bobříková – stříbrné pásmo 

E. Navrátilová – Cena poroty 

 

ON-line výtvarná soutěž 2022 „Čímtačára“: 

Linh Luc Linda Khanh – 3. místo (kat. žáci 9-12 let) 

 

Přehlídka výtvarných prací žáků Moravskoslezského a Olomouckého kraje 

„Zrzavý salon 2022“: 

ZUŠ Ostrava – Zábřeh – Diplom za reprezentaci školy 

 

50. Mezinárodní výtvarná výstava Lidice 

L. Orlitová – čestné uznání za úspěšnou výtvarnou práci v technice malba a kresba 

 

 

MÚZA – Soutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ MSK – Evropa, ve které chci žít: 

„Evropa v roce 2050“ 

M. Cinová – zlaté pásmo 

S. Bobříková – Cena poroty 

 

ZUŠ Ostrava – Zábřeh – pamětní list za účast v soutěži 
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On-line výtvarná soutěž ZUŠ: 

V. Szymoniková – 2. místo (II. kat. Prales) 

A. Bolomová – 3. místo (II. kat. Prales) 

D. Papcunová – 2. místo (II. kat. Zátiší) 

E. Strnadlová – 2. místo (II. kat. Zátiší) 

 

Středisko volného času Ostrava - Výtvarná soutěž „Kouzelná kuchyně“ 

K. Ševčíková – vítězná práce 

B. Bolomová – vítězná práce 

A. Bolomová – vítězná práce 

S. Kučerová – vítězná práce 

A. Saydoková – vítezná práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru 
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Výsledky soutěží v tanečním oboru: 

 

Výsledky soutěží ZUŠ – Soutěžní přehlídka v tanečním oboru: 

 

Okresní kolo:  

„Velkoši“ – 1. místo s postupem (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

 diplom za choreografii „Letem světem“ 

„Velkoši“ – 2. místo (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

       diplom za choreografii „Nenech se“ 

„Strašidla“ – 1. místo s postupem (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

diplom za choreografii „Kudy fouká“ 

„Strašidla“ – 2. místo (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

diplom za choreografii „Tóny vody“ 

 

Krajské kolo soutěže ZUŠ: 

 „Velkoši“ – 3. místo (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

„Kudy fouká“ 

„Strašidla“ – 3. místo (6.1.1. kat., žáci PTS a základního studia) 

„Letem světem“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci tanečního oboru 
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Další soutěže – taneční obor:  

 

 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava 2022: 

Elko Ostrava – postup na celostátní přehlídku „Tóny vody“ 

Elko Ostrava – diplom za světelný desing „Nenech se“ 

Elko Ostrava – diplom za pohybové vyjádření tématu „Letem světem“ 

Elko Ostrava – účastnický list, vedoucí A. Chrenová 

 

Celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2022: 

Elko Ostrava – účastnický list „Tóny vody“ a uznání dosavadní pedagogické činnosti 

pí. A. Chrenové 

 

Soutěž tanečních skupin „Kopřivnické mecheche 2022“: 

Elko Ostrava – 2. místo „Nenech se“ 

Elko Ostrava – 3. místo „Kapr“ 

 

 

 

 

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 20.3.2022 na JKO 
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6.2. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách 

 

V termínu od 6. – 9.6.2022 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru, které vykonalo  

248 žáků v řádném termínu, 1 žákyně se ke zkoušce nedostavila ani v náhradním termínu  

a ukončila studium v naší ZUŠ.  

Žáci v celkovém hodnocení uspěli takto: 

236 žáků prospělo s vyznamenáním, 12 žáků prospělo, ze 14 žáků přípravného studia jich 6 

vykonalo talentovou zkoušku a postupuje do základního studia, 8 žáků pokračuje v přípravném 

studiu. 

 

Žáci výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku v rámci hodin prezenční výuky a vernisáží 

dne 10.6.2022 a v celkovém hodnocení uspěli takto: 

82 žáků prospělo s vyznamenáním, 6 žáků přípravného studia vykonalo talentovou zkoušku a bylo 

přijato do základního studia. 

 

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

celovečerním galakoncertem dne 6.6.2022 v sále JKO, v celkovém hodnocení uspěli takto: 

24 žáků prospělo s vyznamenáním, z 12 žáků přípravného studia jich 7 vykonalo talentovou 

zkoušku a byli přijati do základního studia. 

 

Z celkového počtu 387 žáků absolvovalo v tomto školním roce celkem 49 žáků I. a II. stupně:  

V hudebním oboru to bylo 35 žáků, ve výtvarném oboru 11 žáků a v tanečním oboru 3 žáci. 

 

6.3. Údaje o přijetí na vyšší typy škol  

 

Ve školním roce 2021/2022 se připravoval k přijímacím zkouškám na vyšší typy škol:  

1 žák výtvarného oboru:  

Fakulta strojního inženýrství VŠ Brno – obor Průmyslový design se strojírenství – přijat; 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového    

chování a zajištění podpory dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a 

s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
 

7.1. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování 

                         

V naší organizaci je k problematice prevence sociálně patologických jevů  přistupováno 

individuálně, jelikož převažuje výuka 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 podpory a konzultací, dále pak jsou seznámeni s bezpečností a riziky.  

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

zaměstnance školy. Vzhledem k zaměření školy se s touto problematikou nesetkáváme. 

 

7.2. Zajištění podpory dětí, žáků a studentů  

se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Podobně jako ostatní obory, je i základní umělecké školství otevřené žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Škola pak musí vytvořit podmínky, které jim umožní  plnit ŠVP. 

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb probíhá prostřednictvím školských poradenských 

zařízení – PPS. Prozatím jsme žádného, takto diagnostikovaného žáka neměli. Nevíme, zda je to 

z obavy rodičů, nebo nezájmu, ale v případě náznaků možnosti speciálních potřeb u dítěte, rodiče 

informujeme, a možnost návštěvy PPS jim doporučujeme. Zatím se však vrací s tím, že posudek 

odevzdají na ZŠ a u nás nemají zájem.  

Připsala bych to také tomu, že žáci jsou vzdělávání v hudebním oboru individuálně, a je jim ze 

strany pedagoga věnována individuální péče. 
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7.3. Podpora nadaných, mimořádně nadaných dětí,  

žáků a studentů a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Mimořádně nadaní jsou zpravidla identifikováni vyučujícím, nebo skupinou vyučujících daného 

žáka. Pro tyto žáky jsou potom rozšířené počty vyučovaných hodin a individuální učební plán. 

Na tyto žáky jsou pak zvýšené nároky, které musí svými výsledky prokazovat v čase. Prozatím 

jsme k takovému rozšířenému studiu nedoporučili žádného žáka.  

 

Nárok na jazykovou přípravu se našeho typu školy netýká. 

 

 

 

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

                                           a odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

 

8.1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy 

 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 
Místo konání Školící instituce Účast 

Částka 

v Kč 

Platy a platové předpis ve 

veřejné službách a správě 
21.12.2021 8 hodin 

videosem. 

dist.forma 
Resk education  ZŘŠ 1 200,- 

Setkání ředitelů ZUŠ MSK 

sdružených v MÚZE – 

seminář na téma „Nenásilná 

komunikace ve výchově a 

vzdělávání 1“ 

18. a 19.01.2022  8,5 hodin 
Kunčice pod 

Ondřejníkem 
MÚZA ŘŠ 1 600,- 

Celostátní vzdělávací setkání 

řídících pracovníků ZUŠ 
11. a 12.05.2022 12 hodin Mikulov Fakta s.r.o 

ŘŠ, 

ZŘŠ  
5 580,- 

Setkání ředitelů ZUŠ MSK 

sdružených v MÚZE 
30. a 31.08.2022 9 hodin Bílá MÚZA ŘŠ  
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8.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 

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,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma: 

“ FILMOVÍ A JINÍ HRDINOVÉ“  
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8.3. Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Název semináře, kurzu, 

přehlídky 
Termín akce 

Časový 

rozsah 

Místo 

konání 

Školící 

instituce 
Účast Pracovník 

Částka 

v Kč 

Školení nové verze aplikace 

FaMa+ 
15.09.2021 2,5 hodiny online MSK 1 účetní 0,- 

Aktuální změny v právních 

předpisech 
22.10.2021 6 hodin Ostrava K. Nešporová 1 účetní 1 540,- 

Účetnictví PO se zaměřením na 

dotace, transfery, majetek 
12.11.2021 6 hodin Ostrava MSK 1 účetní 0,- 

Právní předpisy ve školství a 

jejich aktuální změny na téma 

„ZP v souvislostech2021/2022“ 

06.-11.12.2021 8 hodin online Resk education  1 účetní 1 200,- 

Účetní závěrka za rok 2021 a 

aktuality pro rok 2022 
15.12.2021 5,5 hodiny online MSK 1 účetní 0,- 

Zákon o registru smluv 

z pohledu školy 
25.a 27.01.2022 4 hodin online Seminaria 1 účetní 2 166,- 

Vzdělávání v oblasti systému 

hospodaření s energií při 

činnostech MSK 

24.03.2022 1 hodin online MSK 1 účetní 0,- 

Školení systému ICZ e-spis 

LITE 
30.05.2022 6,5 hodin Ostrava MSK 1 účetní 0,- 

 

 

8.4. 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 

při provozování dopravy 

dopravními prostředky, vč. 

vydání osvědčení 

11.11.2021 2 hodiny 
ZUŠ 

Sologubova 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 

2 726,- 

Školení zaměstnanců v oblasti 

BOZP a PO 
11.11.2021 2 hodiny 

ZUŠ 

Sologubova 

KORT     

Ing. Petr 

Bednarz 
15 3.630,- 
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Září:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada  

Třídní schůzky s rodiči 

Dodatečné talentové zkoušky  

Ukázková hodiny s žáky TO 

Porada ředitelů MSK 

Absolventský koncert žáků za školní rok 2020/2021 – sál školy 

 

Říjen:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada 

     Pěvecká soutěž B. Martinů – Praha  

Mezinárodní taneční festival „TanecValmez 2021“ 

„MÚZY I. Hurníka“ - soutěžní přehlídka žáků  HO a VO 

Veřejný hudební podvečer žáků EKN – sál školy 

Veřejný hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál školy 
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Listopad:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Schůzky PK 

Seminář „Aktuální změny v právních předpisech“, Ostrava 1 – ekonom 

Pěvecká soutěž  L. Janáčka – LKO 

Hudební podvečer žáků klavírního oddělení – sál školy 

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 

Veřejná předehrávka žáků EKN – sál školy 

Seminář „Účetnictví PO se zaměřením na dotace, transfery a majetek“ OA Ostrava – ekonom 

Seminář „Ostravská setkání s tancem“ – JKO 

Workshop „Dance Life“ – Brno 

  

 Prosinec:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Natáčení online vánočního koncertu 

Den s Mikulášem a čertem 

Soustředění žáků TO – JKO 

On-line školení Resk education – ŘŠ, ZŘŠ, ekonom 

Webseminář „Účetní závěrka za rok 2021“ – ekonom  
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 Leden:  

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Schůzky PK 

Klasifikační porada  

Inventarizace majetku a závazků organizace – fyzická inventura majetku 

Koncert „Flétňata a česká hudba“ – sál školy 

Novoroční koncert – sál školy 

Školní kolo soutěže ZUŠ obor Hra na dechové nástroje – sál školy 

Inventarizace majetku a závazků – dokladová inventarizace 

Výpisy vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Únor:           

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Školní kolo soutěží ZUŠ – obor Zpěv – sál školy 

Koncert „Klavírní mládí“ – ZUŠ Mor. Ostrava 

Školní kolo soutěží ZUŠ obor Hra na zobcovou flétnu – sál školy 

Školní kolo soutěží ZUŠ obor Tanec – ZUŠ Havířov 

Hudební podvečer žáků EKN – sál školy 
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Březen:  

Porada vedení, pedagogická rada 

Okresní kolo soutěží ZUŠ obor Sólový a komorní zpěv – ZUŠ Mor. Ostrava 

4. ročník výtvarné a fotografické soutěže – 150 výročí Impressopn: „Krása okamžiku“  

Okresní kolo soutěží ZUŠ obor Zobcová flétna – ZUŠ Ostrava – Zábřeh 

Okresní kolo soutěží ZUŠ obor Tanec – ZUŠ Vsetín 

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance – JKO 

Koncert „Vycházející hvězdičky“ – sál školy 

I. Absolventský koncert – sál školy 

Krajské kolo soutěží ZUŠ obor Sólový a komorní zpěv – ZUŠ Frýdek – Místek 

 

Duben: 

Porada vedení, pedagogická rada, umělecká rada 

Krajské kolo soutěží ZUŠ obor Dechové nástroje – ZUŠ Orlová Poruba 

Mezinárodní soutěž hudebního oboru „Pro Bohemia“ – JKO 

Krajská přehlídka žáků klavírního oddělení – ZUŠ Frýdek-Místek 

Koncert „Populární hudby“ – DK Akord 

II. Absolventský koncert – sál školy 

Krajská přehlídka soutěží ZUŠ – Zlínský kraj 

Soutěž „Zrzavý salón“ – Klášter Šternberk 

Celostátní kolo soutěží ZUŠ obor Sólová a komorní zpěv – Turnov 

Krajské kolo soutěží ZUŠ obor Tanec – JKO 
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Květen:   

Porada vedení 

Pedagogická rada 

Umělecká rada 

Krajské kolo soutěží ZUŠ obor Tanec – JKO 

Instalace výtvarných prací na soutěž „Jarní salón“ – ZUŠ Moravská Ostrava 

Porada ředitelů – MSK KÚ  

Soutěž „XIX Jarní salon“ – ZUŠ Moravská Ostrava 

Výtvarná soutěž – ZUŠ Kralovice 

Celostátní setkání ředitelů a vedoucích pracovníků ZUŠ – Mikulov 

III. Absolventský koncert – sál školy 

Výchovné koncerty pro MŠ  

IV. Absolventský koncert – sál školy 

Zápisy dětí do ZUŠ  

Den otevřených dveří 

Přehlídka „Múzy L. Juřici“ – ZUŠ Orlová Poruba 

Výtvarná soutěžní přehlídka „Evropa 2050“ – Kopřivnice 

V. Absolventský koncert – sál školy   

Den dětí s Múzami 
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Červen:   

Porada vedení, pedagogická rada, klasifikační porada 

Schůzky PK  

VI. Absolventský koncert – sál školy 

Výtvarná soutěž „Kouzelná kuchyně“ – SVČ Ostrčilova 

Taneční soutěž „Kopřivnické mecheche“ 

Galakoncert tanečního oddělení „ELKO v Konzervě“ – JKO 

Závěrečné zkoušky 

Vernisáž a výstava absolventských výtvarných prací žáků – prostory školy 

Závěrečná pedagogická rada a ukončení školního roku 2021/2022   

 

Červenec a srpen:  

Čerpání řádné dovolené   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolventi výtvarného oboru – vernisáž 10.6.2022 
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10.  Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 

10.1.  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. 

  

10.2.  Kontrola zřizovatele 

Ve školním roce 2021/2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma:“ HMYZ“ – keramika   
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11. Základní údaje o hospodaření školy 
 

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

Moravskoslezský kraj. 

 

Základní přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2021: 

Náklady celkem:                                 14 426 637,90 Kč  

z toho: náklady v hlavní činnosti:                                 14 343 191,30 Kč  

 náklady ze státního rozpočtu:                                 12 882 327,00 Kč  

 náklady ze SR – Šablony II:                                     272 532,18 Kč  

 náklady z rozpočtu zřizovatele:                                        59 000,00 Kč  

 vlastní náklady v hlavní činnosti:                                   1 129 332,12 Kč  

z toho: náklady v doplňkové činnosti:                                        83 446,60 Kč  

 

Výnosy celkem:                                 14 627 912,10 Kč  

z toho: výnosy v hlavní činnosti:                                 14 529 662,10 Kč  

 výnosy ze státního rozpočtu:                                 12 882 327,00 Kč  

 výnosy ze SR – Šablony II:                                     272 532,18 Kč  

 výnosy z rozpočtu zřizovatele:                                        59 000,00 Kč  

 vlastní výnosy v hlavní činnosti:                                   1 315 802,92 Kč  

z toho: výnosy v doplňkové činnosti:                                        98 250,00 Kč  

 

Výsledek hospodaření (VH) po zdanění celkem:                                      201 274,20 Kč  

z toho: VH v hlavní činnosti:                                      186 470,80 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:                                      186 470,80 Kč  

z toho: VH v doplňkové činnosti:                                        14 803,40 Kč  

 

Návrh na rozdělení zlepšeného VH:   

Příděl do fondu odměn:                                  0,00 Kč  

Příděl do rezervního fondu ze zlepšeného VH:                                     201 274,20 Kč  
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11.1. Náklady a výnosy v hlavní činnosti celkem za rok 2021 

 

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 2021 dosaženy v celkové výši 14 343 191,30 Kč,  

v roce 2020 to byla částka 13 945 831,12 Kč – meziroční nárůst o 397 tis. Kč.  

 

Meziroční nárůst představuje především vyšší objem mzdových nákladů o 462 tis. Kč a s tím 

související zákonné odvody – nárůst o 161 tis. Kč, dále vyšší náklady za energie o 20 tis. Kč, 

náklady na opravu a údržbu o 53 tis. Kč a nově v položce jiné sociální náklady (testy a respirátory 

na Covid-19) částkou 25 tis. Kč.  

 

Meziroční pokles vykazujeme především v pořízení majetku o 170 tis. Kč, ve spotřebě materiálu o 

73 tis. Kč, v cestovném o 80 tis. Kč a ostatních službách o 28 tis. Kč. Zde se promítlo o čerpání 

prostředků na projekt Šablony II, které jsou o 62 tis. Kč nižší. 

 

Grafické znázornění celkových nákladů v tis. Kč:

 

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. 

8471,44 8371,82 8648 8998,39
9654,8

10748,14
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Náklady hlavní činnosti celkem za rok:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Výnosy v hlavní činnosti byly v roce 2021 dosaženy v celkové výši 14 529 662,10 Kč,  

v roce 2020 to bylo 14 104 183,89 Kč, meziroční nárůst o 426 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 2021 je zde opět 

zahrnutá i část spotřebované dotace na projekt Šablony II ve výši 273 tis. Kč – celkově vykazujeme 

u výnosů z transferů nárůst o 607 tis. Kč.  

 

Meziroční pokles vykazujeme ve výnosech z prodeje služeb o 100 tis. Kč – zde se promítlo snížení 

počtu přijatých žáků ke studiu v době covidu a to zejména v tanečním oboru a pokles v čerpání 

fondů o 52 tis. Kč. 

 

 

Grafické znázornění celkových výnosů v tis. Kč: 
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11.2. Náklady a výnosy z projektu Šablony II 
 

 

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 Covid-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 dle jednotlivých roků – celkem ve výši 858 414,- Kč 

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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11.3. Doplňková činnost školy v roce 2021 

 

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 2021 byly účtovány ve výši 83 446,60 Kč:  

energie: 1 260,20 Kč;  

mzdové náklady: 82 130,- Kč;  

odpisy budovy: 56,40 Kč. 

  

Výnosy za kurzy byly účtovány v celkové výši 98 250,- Kč:  

výnosy z kurzů: 86 840,- Kč; 

výnosy z pronájmu hudebních nástrojů: 11 410,- Kč. 

 

Výsledek hospodaření je 14 803,40 Kč.   

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

hospodaření je v roce 2021 o 3 182,60 Kč nižší a to hlavně v položce pronájmu hudebních nástrojů 

o 2,8 tis. Kč a také vzhledem k úpravě odměny lektorům za kurzy. 

 

Grafické znázornění výsledku hospodaření v doplňkové činnosti v tis. Kč: 
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11.4. Výsledek hospodaření v roce 2021 

 

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti:            186 533,26 Kč 

daň z příjmu:                  62,46 Kč   

po zdanění:               186 470,80 Kč 

finančně krytý:               186 470,80 Kč 

peněžně krytý:                186 470,80 Kč 

 

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti:  14 803,40 Kč 

daň z příjmu:                        0,00 Kč   

po zdanění:      14 803,40 Kč 

finančně krytý:      14 803,40 Kč 

peněžně krytý:       14 803.40 Kč 

 

Výsledek hospodaření celkem za organizaci:          201 274,20 Kč 

 

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

a majetku potřebného pro chod školy. V roce 2020 a 2021 jsme investovali do výpočetní 

techniky a WiFi technologií z důvodu nutnosti zavedení distanční výuky. V tomto roce jsme 

opět nečerpali fond odměn, protože přidělené prostředky na mzdy byly dostačující. 

   

Grafické znázornění výsledku hospodaření v tis. Kč: 
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11.5. Hospodaření s peněžními fondy v roce 2021 

 

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

a) počáteční stav: 125 067,- Kč; 

b) tvorba: 0,- Kč; 

c) čerpání: 0,- Kč; 

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

 

2. fond FKSP – účet 412: 151 167,30 Kč 

a) počáteční stav:  132 852,30 Kč; 

b) tvorba: 190 078,- Kč – základní příděl dle vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb.; 

c) čerpání: 27 330,- Kč bylo použito na stravné – blíže viz bod H. Závodní stravování;  

na rekreace bylo použito 33 500,- Kč; na kulturu, tělovýchovu a sport bylo vyčerpáno  

43 720,- Kč, peněžní a nepeněžní dary u příležitosti výročí životních nebo pracovních byly  

poskytnuty ve výši 28 000,- Kč, drobný majetek do sborovny byl pořízen v hodnotě  

1 713,- Kč a na nákup vitamínů pro zaměstnance školy bylo použito 37 500,- Kč; 

d) krytí: příděl do fondu za měsíc prosinec ve výši 22 225,- Kč byl převeden v lednu 2022 

při výplatě mezd za prosinec 2021; faktura a převody za stravenky v hodnotě 420,- Kč byly 

převedeny v lednu 2022; při vyúčtování celkového přídělu za rok 2021 byly vyčísleny  

2,- 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: 406 746,84 Kč 

a) počáteční stav: 230 408,07 Kč; 

b) příděl ze zlepšeného VH: 176 338,77 Kč;  

c) čerpání: 0,- Kč; 

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

 

4. fond rezervní z ostatních titulů – účet 414: 10 000,- Kč 

a) počáteční stav: 0,- Kč; 

b) tvorba: 10 000,- Kč – účelově určený dar pro výtvarný obor; 

c) čerpání: 0,- Kč; 

d) krytí: fond je finančně krytý v plné výši; 
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5. fond investic – účet 416: 187 610,41 Kč  

a) počáteční stav: 114 252,37 Kč; 

b) tvorba: 77 858,04 Kč jako odpisy dlouhodobého majetku a  investiční příspěvek z rozpočtu 

zřizovatele ve výši 170 000,- Kč na vypalovací pec; 

c) čerpání: 174 500,- Kč na pořízení majetku – vypalovací pec; odvod do rozpočtu zřizovatele 

nebyl předepsán;   

d) krytí: fond investic je finančně plně krytý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „SKORO CELÁ ZOO“ – mix technik 
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12. Hodnocení 

Opět se ohlížíme za minulým rokem – školním rokem. Nebyl to rok jednoduchý, protože byl 

poznamenán Covidovými opatřeními, která omezila naše aktivity a možnosti akcí, především pak 

v první polovině školního roku. Také jsme narazili na obavu a opatrnost rodičů z možnosti 

opakování distanční výuky, o kterou již neměli zájem. Zároveň jsme se museli všichni vrátit 

takzvaně „do normálu“  prezenční výuky, což bylo pro část žáků náročné.  

Proto jsme si stanovili priority pro tento rok, kterými byly především psychická pohoda a pomoc při 

jakýchkoli potížích žáků. Nesnažili jsme se za každou cenu zapojit je do soutěží, přehlídek nebo 

veřejných aktivit. V druhé polovině roku se pak žáci sami chtěli prezentovat, a proto jsme připravili 

i velký koncert Populární hudby v DK Akord, který nás tzv. „nakopl“. 

Všichni jsme si uvědomili, jak je důležitá prezentace a zpětná vazba ze strany diváků, spolužáků, 

kamarádů a učitelů. Žáci začali pracovat s větší chutí a zájmem a sami se rádi zapojili do soutěží.  

Proto můžeme konstatovat, že uplynulý rok byl i úspěšný, ačkoliv to tak ze začátku vůbec 

nevypadalo. 

Zároveň bych chtěla upozornit na obrovské psychické vypětí učitelů, a především vedení školy, 

které muselo hledat novou motivaci a přijatelné přístupy. Jen vysvětlování a komunikace se 

zákonnými zástupci nás stálo spoustu sil. 

Znovu jsme se však přesvědčili, že práce s dětmi a jejich zákonnými zástupci je plastická, náročná  

a nevyzpytatelná. Vyžaduje obrovskou empatii, zkušenost a profesionalitu. Věřím, že i když to 

nebylo bez problému, situaci jsme zvládli se ctí. 

 

 

Jeanetta Poláková Faiglová 

ředitelka školy 

 

Koncert Populární hudby dne 26.4.2022 – DK Akord  
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Všechny osobní údaje, uvedené v této výroční zprávě, jsou použity s písemným souhlasem 

zaměstnanců školy, žáků školy nebo jejich zákonných zástupců. 

 

Tato výroční zpráva bude projednána s uměleckou radou školy, 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 

 

Jana Janoušková, administrativní pracovník školy 
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13. 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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14. Přílohy 
 

 

a) diplomy a ocenění; 

b) programy z akcí školy. 

 

  

Vzhledem k velikosti příloh v elektronické podobě jsou tyto části zprávy uveřejněny na webových 

stránkách školy jako samostatné soubory. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce žáků výtvarného oboru na téma „STYLIZOVANÁ POSTAVA“ – inspirace M. Kotrba 

 


