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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009
Základní umělecká škola Ostrava – Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace

I.

Základní údaje o škole

Název organizace:

Základní umělecká škola Ostrava – Zábřeh
Sologubova 9/A, příspěvková organizace

Sídlo:

Sologubova 9/A, č.p. 3039
700 30 Ostrava- Zábřeh
příspěvková organizace
63 73 19 83
108 025 187
600 004 384

Právní forma:
IČ:
IZO:
Identifikátor PO:
Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj
právní forma: kraj, IČ 70 890 692
adresa: ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ředitelka školy:

Jeanetta Faiglová

Statutární zástupkyně
ředitelky školy:

Renata Orlitová

Kontakty:

tel., fax, záznamník: 596 749 239
email: zus-sologubova@seznam.cz
webové stránky: www.zus-sologubova.cz

Odloučená pracoviště:
(dle rejstříku škol
a školských zařízení)

Chrjukinova 12, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Fr. Formana 45, 700 30 Ostrava - Dubina
Horymírova 100, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava – Zábřeh
V Zálomu 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh
B. Dvorského 1, 700 30 Ostrava – Bělský Les

Kapacita:

670 ţáků, cílová kapacita: 543 ţáků

Rada rodičů:

byla zaloţena v říjnu 2008
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II.

Přehled oborů vzdělání, učební plány
a zařazování žáků do studia

V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 29/1984 Sb., 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, konzervatoři a odborně připravuje také pro
studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením.
Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb.
ze dne 9.2.2005 o základní umělecké škole.
V základních uměleckých školách se vyučuje v hudebním oboru podle
učebních plánů zveřejněných v metodické části vyhlášky č. 186/1988 Sb. o LŠU a ve
Věstníku MŠMT sešit č. 1/1989 a podle upravených učebních plánů schválených
MŠMT ČR dne 26.6.1995 pod č.j.: 18 418/95-25 s účinností od 1.9.1995.
Výuka ve výtvarném oboru probíhá podle vzdělávacího programu schváleného
MŠMT pod č.j. 15 865/200-22 a upravených učebních plánů pro výtvarný obor
základních uměleckých škol schválených MŠMT ČR dne 3.5.2002 pod č.j
18 455/2002-22 s platností od 1.9.2002.
Výuka přípravného a prvního stupně základního studia tanečního oboru
probíhá podle vzdělávacího programu tanečního oboru základních uměleckých škol
schválených MŠMT ČR dne 31.5.2000 pod č.j.15 865/2000-22 s platností od 1.9.2000
a podle upravených učebních plánů přípravného a prvního stupně základního studia
schválených pod č.j. 17 620/2003-22 s platností od 1.9.2003 a podle vzdělávacího
programu pro druhý stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé
pod č.j. 17 621/2003-22 s platností od 1.9.2003.
Při zařazování ţáků 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.
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III.

Personální zabezpečení činnosti školy
- údaje o zaměstnancích školy

Počet zaměstnanců na škole:

28 celkem

z toho:

21 pedagogů
3 pedagogové na DPČ
2 administrativní zaměstnanci
2 provozní zaměstnanci

Na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) byli zaměstnáni 3 pedagogové (kytara, housle a
dechové nástroje) na celý školní rok a do února 2009 i školník – údrţbář.
Z pedagogických pracovníků 4 nesplňují poţadovanou kvalifikaci, 2 z nich studují na
Janáčkově konzervatoři a gymnáziu Ostrava, 2 pedagogové byli upozorněni na nutnost
zahájit doplnění kvalifikace dle platných předpisů. Na 2 pedagogické pracovníky se
vztahuje výjimka dosaţení 45 let věku a 10 let úspěšné praxe (k 1.1.2005).
V roce 2008/2009 byli 2 pedagogické pracovnice na rodičovské dovolené (RD) a byl
za ně zástup. Hospodářka školy byla rovněţ na rodičovské dovolené a do dubna 2009
pracovala na zkrácený, pak jiţ na plný úvazek. Paní uklízečka nastoupila RD v únoru
2009.

Struktura všech zaměstnanců školy dle pracovního zařazení:

pedagogové 21
pedagogové DPČ 3
admin. prac. 2
provozní prac. 2
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Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a praxe):
Poř.
číslo
1.
2.

Jméno a příjmení

kvalifikace

vyučuje

MgA. Michal Bárta
Mgr. Bortlová Barbora

3.
4.

Mgr. Dorosiňski Lad.
Faiglová Jeanetta
ředitelka školy
Fifernová Monika
Mgr. Frantová Vendula
Hejlek Jaroslav

klavír
sbormistrovství
učitelství HV
housle
klavír

klavír
zpěv
zobc. flétna
housle
klavír

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hon Zdeněk
Chrenová Alţběta
Klegová Jana
Kumová Olga
Lubojacká Kateřina
Malcharová Ilona
Mixa Přemysl
Mutina Tomáš
Nováčková Ivana
Orlitová Renata
zástupce ředitelky
Slaninová Andrea
Strouhal Stanislav
Šputová Eva
Tulejová Markéta
Vajsová Eva
Valderová Miroslava
Závacký Dalimil

sólový zpěv
zpěv, PHV
výtvarný obor
výtvarný obor
saxofon, klarinet saxofon, klarinet
zobc. flétna
kytara
kytara
tanec
tanec
klavír
klavír
housle
housle, EKN
kytara
kytara
tanec
tanec
kontrabas
EKN
kytara
kytara
sólová zpěv
zpěv, klavír
klavír
klavír, PHV
hoboj
pozoun
hoboj
příční flétna
tanec
zobcová flétna
bicí
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zobc. flétna, HN
pozoun
zobc. flétna
flétny
tanec
zobc. flétna
bicí

Praxe
v oboru
12
12
DPČ
25
8
9
30, výjimka
19, výjimka
4, RD
24
28
DPČ
6, zástup RD
3, studující
5
30
25
3, zástup RD
DPČ
nad 32
9
26
18, studující
8
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Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky:
(pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sl. „vyučuje“)

taneční obor 3
dechové nástr. 7
bicí 1

výtvarný obor 1
kytara 3
HN 1

klavír 5
housle 2
PHV 2

zpěv 3
EKN 2

Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace:

kvalifikováni 18
doplňující
kvalifikaci 2
nekvalifikovaní 2
výjimka 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Stránka 7 z 30

IV.

Údaje o příjímání žáků ke studiu, o počtech žáků v uměleckých
oborech a výši úplaty za vzdělání

1. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí žáků:
V době od 12. do 20. června 2008 proběhly v naší škole zápisy a přijímací
řízení dětí do naší školy pro školní rok 2008/2009. Celkem se přihlásilo 78 dětí.
V měsíci září se uskutečnily nábory dětí na základních a mateřských školách
v obvodu Ostrava – Jih. V rámci těchto náborů jsme připravili výchovné koncerty
s přímým zapojením se dětí do děje hudební pohádky. Na základě přijímacího řízení,
které se konalo v prvním a třetím týdnu měsíce září, bylo přijato celkem 72 dětí do
uměleckých oborů a to následovně:

Hudební obor

klavír
EKN
kytara
dechové nástroje
zpěv

8 ţáků
2 ţáci
9 ţáků
6 ţáků
7 ţáků

výtvarný obor

25 ţáků

taneční obor

15 ţáků

Celkem

72 žáků
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2. Počty žáků v uměleckých oborech za školní rok 2008/2009 ve srovnání se
školním rokem 2007/2008:
Počet žáků základního studia:
školní rok 2007/2008

školní rok 2008/2009

hudební obor
výtvarný obor
taneční obor

267 ţáků
60 ţáků
53 ţáků

276 ţáků
79 ţáků
45 ţáků

Celkem

380 žáků

400 žáků

Vývoj počtu žáků v jednotlivých uměleckých oborech:

300
250
200
150
100
50
0
2007/2008
hudební obor

2008/2009
výrvarný obor
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3. Počet žáků dle statistického výkazu celkem:
školní rok 2007/2008
-

v základním studiu:
studium pro dospělé:

380 ţáků
7 ţáků

školní rok 2008/2009
400 ţáků
4 ţáci

4. Údaje o výši úplaty za vzdělání:
školní rok 2007/2008

školní rok 2008/2009

hudební obor
- přípravné studium
- základní studium

2 800,- Kč
3 000,- Kč

2 800,- Kč
3 200,- Kč

výtvarný obor
- přípravné studium
- základní studium

2 600,- Kč
2 900,- Kč

2 800,- Kč
3 000,- Kč

taneční obor
- přípravné studium
- základní studium

2 800,- Kč
3 000,- Kč

2 800,- Kč
3 200,- Kč

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Stránka 10 z 30

V.

Výsledky vzdělávání žáků, závěrečné a absolventské zkoušky

Ve školním roce 2008 / 2009 se konaly soutěţe ZUŠ v oboru hudebním - hra
na dechové a bicí nástroje, sólový a komorní zpěv. Dále pak byla vyhlášena národní
přehlídka tanečního oboru. Ţáci naší ZUŠ si vedli velmi dobře a umístili se na
předních místech v rámci Moravskoslezského kraje.

A. Výsledky vzdělávání žáků
1. Výsledky soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje:
Okresní kolo:
K. Rusnoková – zvláštní ocenění poroty za provedení skladby Jazykomlaskač
A. Fričová – 2. místo ( I. kat., zob. flétna )
M. Raška – 2. místo ( III. kat., zob. flétna )
V. Tomková – 3. místo ( III. kat., zob. flétna )
T. Vaňková – 2. místo ( V. kat., zob. flétna )
B. Vachtová – 1. místo ( VII. kat., zob. flétna )
M. Polášková – 2. místo ( 0. kat., příčná flétna )
P. Janečková – zvláštní ocenění poroty za přirozený projev v písni
„Ztracená bačkorka“
E. Kulmová – 1. místo ( I. kat., sólový zpěv )
E. Durčáková – 3. místo ( IX. kat., sólový zpěv )
A. Zemanová – 3. místo ( X. kat., sólový zpěv )
G. Orlitová – čestné uznání ( X. kat., sólový zpěv )
Krajské kolo:
K. Rusnoková – 1. místo ( 0. kat., zob. flétna )
K. Pazdziorová – 3. místo ( I. kat., zob. flétna )
K. Veselá – 3. místo ( II. kat., zob. flétna )
K. Sosnová – 1. místo ( VII. kat., zob. flétna )
D. Vašíčková – 1. místo ( I. kat., příčná flétna )
Z. Kamenčák – 2. místo ( I. kat., klarinet )
M. Krusberský – 2. místo ( III. Kat., saxofon )
E. Hloţánková – 3. místo ( V. kat., saxofon )
N. Moravcová – 1. místo ( 0. kat., sólový zpěv )
R. Matlášek – 1. místo ( I. kat., sólový zpěv )
J. Hertl – 2. místo ( I. kat., sólový zpěv )
P. Janečková – 2. místo ( I. kat., sólový zpěv )
R. Melša – 2. místo ( VI. kat., sólový zpěv )
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2. Výsledky soutěže ZUŠ v oboru tanec:
Okresní kolo:
Taneční soubor „Lvíčci“ – ocenění za kolektivní cítění tance
Taneční soubor „Panteři“ – ocenění za nápadité zpracování kostýmů
Taneční soubor „ Pusť mě pevně“ – ocenění za dynamické ztvárnění hudby
Taneční soubor „Blúzka priúzka“ – ocenění za ukázkové jevištní zpracování
doprovodné skladby
Krajské a celostátní kolo: Taneční soubor „Blúzka priúzka“

3. Další soutěže a přehlídky TO:
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava:
Taneční soubor „Blúzka priúzka“ – cena poroty „Za tanečnost dívek a
choreografický příběh“.
O erb města Litovel:
Taneční soubor „Ramalama Bang Bang“ – 1. místo
Taneční soubor „Blúzka priúzka“ – 3. místo
O Popelčin střevíček:
Taneční soubor „Ramalama Bang Bang“ – 1. místo
Taneční soubor „Blúzka priúzka“ – 2. místo
Taneční soubor „Step In Time“ – 3. místo
Hlučínský talent: Taneční soubor „Ramalama Bang Bang“ – 1. místo
Senec – Senecká dúha:
Taneční soubor „Blúzka priúzka“ - 3. místo
Taneční soubor „Ratatouille“ – 1. místo
Taneční soubor „Step In Time“ – 2. místo
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B. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách
V termínu od 8.6. - 12.6.2009 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru.
Závěrečnou zkoušku celkem vykonalo 178 žáků:
klavír:
EKN:
housle:
kytara:
hlasová výchova:
dechové nástroje:
bicí:

27 s vyznamenáním, 5 prospělo
37 s vyznamenáním, 2 prospěli
2 s vyznamenáním, 2 prospěli
30 s vyznamenáním, 1 prospěl
20 s vyznamenáním, 3 prospěli
64 s vyznamenáním, 4 prospěli
3 s vyznamenáním

Celkem 177 ţáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu, 1 ţákyně
klavírního oddělení vykonala zkoušku, z důvodu nemoci, v náhradním termínu
v posledním srpnovém týdnu.

V tomto školním roce absolvovalo celkem 34 žáků I. a II. stupně:
V hudebním oboru to bylo 22 ţáků, v tanečním oboru 3 ţáci a v oboru
výtvarném 9 ţáků.
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VI.

Prevence sociálně patologických jevů

Naše organizace ze své podstaty přispívá k prevenci sociálně patologických
jevů tím, ţe se ve své hlavní činnosti zabývá výchovně vzdělávacím procesem, ve
kterém věnujeme individuální péči kaţdému ţákovi.
Se sociálně patologickými jevy se v naší škole nesetkáváme, přesto je
v případě podezření zkušených pedagogů na jakýkoliv náznak této problematiky ihned
hledáno řešení.
Při školeních o bezpečnosti jsou ţáci informováni o moţnosti konzultace
v případě potřeby.
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečnilo pro pedagogy ve
všech oborech, včetně výuky PHV a HN.
Učitelé dechového oddělení navštěvovali Víkendovou školu hry na zobcovou
flétnu J. Kvapila v Ostravě – Mariánských Horách a Letní školu staré hudby
v Prachaticích.
Učitelé hudebních oborů navštěvovali vzdělávací kurzy JKGO v Ostravě pod
názvem „Ostravská setkání“.
Ředitelka školy pravidelně navštěvuje vzdělávání vedoucích pracovníků.
Vzdělávání ostatních pracovníků probíhá formou jednodenních aţ
dvoudenních seminářů, které se vztahují k aktuálním problémům účetnictví, mzdové
politiky, správy majetku apod.
V září 2008 byly zpracovány individuální plány DVPP pro kaţdého
zaměstnance podle individuálních potřeb a poţadavků jednotlivých pedagogů i
ostatních pracovníků.
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VIII. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti
Září: Nábory dětí do ZUŠ
Porada ředitelů – KÚMK
Porada ředitelů ZUŠ
Výchovné koncerty pro MŠ – celkem 10 koncertů
Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ – Kroměříţ
Konference ZO ČMOS PŠ – Ostrava 1
Festival soudobého tance „Talent Jaroměř“ – TO
Seminář „České účetní standarty pro ekonomy příspěvkových organizací“
Instalace výtvarných prací v DK města Ostravy
Městská klavírní sekce – ZUŠ Ostrava – Petřkovice
Porada vedení školy
Schůzky předmětových sekcí

Říjen: Slavnostní setkání k 50. výročí ZUŠ v Polance
Porada vedení školy
Seminář VO k celostátní přehlídce
Školení zaměstnanců -Požární ochrana
Konference – JKGO
Vernisáž výstavy k „Festivalovým koncertům“ – DK města Ostravy
Zahajovací koncert VII. ročníku festivalových koncertů ZUŠ – JKGO
Seminář „Spisová sluţba“
Školení o účetnictví – DK města Ostravy
Veřejná školní předehrávka – sál ZUŠ
II. Festivalový koncert ZUŠ – Slezskoostravská radnice
Veřejná předehrávka HO - sál ZUŠ

Listopad:
Celostátní vzdělávání ředitelů a jejich pracovníků ZUŠ – Praha
III. Festivalový koncert ZUŠ
IV. Festivalový koncert ZUŠ – JKGO
Jazz Talent – klub Parník, Ostrava 1
V. Festivalový koncert ZUŠ – klub Parník, Ostrava 1
Schůzka městské klavírní sekce – ZUŠ Ostrava – Petřkovice
VI. Festivalový koncert ZUŠ – Altán Třebovice
Valná hromada AZUŠ – Praha
Veřejná školní předehrávka – sál ZUŠ
Seminář „Správní řád a jeho aplikace v oblasti školství – Ostrava – Poruba
VII. Festivalový koncert ZUŠ – JKGO
Porada vedení školy
Schůzky předmětových sekcí

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Stránka 16 z 30

Prosinec:
Divadelní představení „Oskar a jeho koalové“ – DK Akord,
Ostrava – Zábřeh
Mikulášská besídka s malou nadílkou pro žáky PHV
Mikulášský koncert – sál ZUŠ
Koncerty pro ţáky ZŠ Horymírova – Ostrava – Zábřeh
Vánoční koncert – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Vánoční akce jednotlivých pedagogů
Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru sólový zpěv – sál ZUŠ

Leden:
Školení „Účetní závěrka“ – Ostrava 1
Školení pro vedoucí zaměstnance z BOZP a PO – Ostrava – Mar. Hory
Školní kolo soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje – sál ZUŠ
Porada ředitelů ZUŠ – ZUŠ Ostrava – Hrabůvka
Kontrola VZP
Školení „Digitální video a foto“ – ZŠ Chrjukinova, Ostrava - Zábřeh
Školení „ Klasifikace na počítači“ – ZUŠ Slezská Ostrava
Seminář „Nemocenské dávky“ – Lidová Konzervatoř, Ostrava 1
Umělecká rada
Pracovní a klasifikační porada
Schůzky předmětových sekcí
Školení na PC „Word a Excel“ – ZŠ Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh
Seminář „Ostravská setkání u klavíru“ – JKGO

Únor:
Okresní kolo soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje – ZUŠ OstravaPoruba
Porada vedení
Pracovní porada
Porada ředitelů – KÚMK
Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru sólový zpěv – ZUŠ Moravská Ostrava
Výroba dárečků na okresní kolo soutěţí ZUŠ v oboru sólový zpěv
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Březen:
Porada vedení školy
Umělecká rada
Pracovní porada
Schůzka městské předmětové sekce VO – ZUŠ Ostrava – Hrabůvka
Okresní kolo soutěží ZUŠ v oboru Tanec – DK K-Trio
Krajské kolo soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Orlová
Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru sólový zpěv – ZUŠ Frýdek – Místek
Koncert nejmenších žáků naší školy pro veřejnost – sál ZUŠ
Krajská přehlídka scénického tance v TO – JKGO
Veřejné předehrávky HO – sál ZUŠ

Duben:
Divadelní představení „Oskar a jeho koalové“ – Domov důchodců
Ostrava – Zábřeh
Pracovní porada
Schůzky předmětových sekcí
Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru Tanec – Nový Jičín
Jarní koncert – sál ZUŠ
Slavnostní setkání ředitelů – MÚZA
Porada ředitelů ZUŠ
Taneční soutěž „O erb města Litovel“ – TO
Festival „TUR Film“ – Slezskoostravský hrad, TO
Instalace výstavy „Jarní salón“ – ZUŠ Moravská Ostrava
Seminář TO „Tanec s handicapovanými dětmi“ – JKGO
Slavnostní vernisáž výstavy „Jarní salón“ – ZUŠ Moravská Ostrava
Koncert „Večer evergreenů“ – DK Akord, Ostrava - Zábřeh
Krajská přehlídka žáků klavírního oddělení – ZUŠ Frýdek – Místek
Workshop J. Šoltyse pro bicí oddělení – sál ZUŠ
Ukončení festivalu „TUR Film“ – Hotel Imperiál, TO
Veřejné předehrávky HO – sál ZUŠ

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Stránka 18 z 30

Květen:
Instalace výstavy II. Krajská přehlídka – Slezskoostravský hrad
Umělecká rada
Pracovní porada
Vernisáž výstavy II. Krajské přehlídky – Slezskoostravský hrad
Taneční soutěž „O Popelčin střevíček“ – Uničiv
Koncert žáků tanečního oboru – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
I. Absolventský koncert – sál ZUŠ
Prověrky BOZP
Celovečerní koncert TO – DK Akord, Ostrava - Zábřeh
Soutěž v oboru Tanec – Hlučín
Koncert žáků hudebního oboru a jejich rodičů – sál ZUŠ
Výchovné koncerty pro MŠ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Zápisy dětí do ZUŠ
Společnost Modrý motýlek – „Den s handicapovanými dětmi“ – Slezskoostravský hrad
II. Absolventský koncert – Radnice, Ostrava – Vítkovice
Koncert pro ţáky ZŠ Horymírova – ZŠ Horymírova, Ostrava – Zábřeh
Soutěž TO „Súkenická dúha“ – Senec, SR
Veřejné předehrávky HO – sál ZUŠ

Červen:
Výchovné koncerty pro MŠ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Vyhlášení nejlepších žáků – Hradec nad Moravicí
Zápisy dětí do ZUŠ
Koncert městské klavírní sekce – ZUŠ Moravská Ostrava
Umělecká rada
Pracovní porada
III. Absolventský koncert – sál ZUŠ
Ústřední kolo soutěží ZUŠ v oboru Tanec – Pardubice
Školení ředitelů ZUŠ – Roţnov pod Radhoštěm
Klasifikační porada
Závěrečný koncert a vyhlášení nejlepších žáků naší ZUŠ
Celodenní výlet ţáků VO do Šternberka na celostátní přehlídku
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IX.

Výsledky České školní inspekce, kontrolní a revizní činnost

1. Česká školní inspekce:
Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena kontrola České školní inspekce.
Poslední inspekce byla provedena v květnu 2005 a je přiloţena ve výroční zprávě za
tento školní rok.
2. Kontrola zřizovatele:
Ve dnech 22. – 26.6.2009 byla provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly).
Tato kontrola byla zaměřena na zmapování situace po mimořádné události a postupu
při obnovování dat, dokumentace a stavu majetku.
3. Kontroly jiných organizací:
V tomto školním roce byla provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Byl vyčíslen nedoplatek
ve výši 2 388,- Kč a penále 716,- Kč, které v plné výši uhradila zaměstnankyně
organizace, která zajišťovala zpracování mezd pro naši školu.
4. Revize:
Ve školním roce 2008/2009 byly provedeny následující revize a kontroly:
 Firma ROTN spol. s r.o. – Odborná kontrola tělocvičného nářadí dne 23.2.2009
výsledek kontroly: bez závad
 Revizní technik M. Talášek – Revize elektroinstalace pevných rozvodů pro
zásuvkové a světelné rozvody 2 NP dne 17.4.2009
výsledek revize: el. zařízení je schopné bezpečného provozu
 Revizní technik M. Talášek – Proměření a posouzení celkové elektroinstalace
pevných rozvodů nn pro zásuvkové a světelné obvody 1NP a 3 NP dne
23.4.2009
výsledek revize: el. zařízení je schopné bezpečného provozu po
odstranění závad ze závěru této revizní zprávy
5. Provedení roční prověrky BOZP a PO dne 13.5.2009 – kopie zprávy z této
prověrky byla předána zřizovateli dne 13.5.2009.
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X.

Mimořádná událost

Na škole došlo v noci z 4. na 5.2.2009 k mimořádné události. V prostorách
školy vypukl poţár, který likvidoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje (HZS MSK) do brzkých ranních hodin.
Vyhořela kancelář školy včetně výpočetní techniky, přišli jsme o data, zálohy,
programy a dokonce i trezoru s celým jeho obsahem. Splodinami, kouřem a vodou
byla zasaţena celá budova školy, shořela okna ve dvou učebnách a popraskaly okenní
tabule téměř v celém patře, praskl systém ÚT. Jako ředitelka školy jsem poţádala
Policii ČR a vyšetřovatele ZS MSK o detailní vyšetření příčiny vzniku poţáru, aby
bylo jednoznačně zřejmé, zda byl poţár zapříčiněn cizím zaviněním, nebo šlo o
technickou závadu. Předloţila jsem vyšetřovatelům všechny podklady pro vyšetřování,
které jsem si vyţádala od firem, které zajišťuji na škole PO a BOZP, včetně revizí
elektroinstalace a revizí elektrospotřebičů. Veškerá dokumentace byla shledána
v naprostém souladu se všemi předpisy, které jsme povinni dodrţovat.
Veškerá dokumentace z této události byla předána zřizovateli ve výroční
zprávě o hospodaření za rok 2008.
K této výroční zprávě přikládáme pouze fotografii kanceláře po poţáru.
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XI.

Základní údaje o hospodaření školy

A. Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její
zřizovatel Moravskoslezský kraj:





objem prostředků na platy
výše odpisů dle odpisového plánu
odvod do rozpočtu KÚ MSK
hospodářský výsledek za vykazované období

1. Příjmy: tvoří dotace KÚ na přímé náklady, úplata za vzdělávání od ţáků a ostatní
příjmy (úroky)
2. Výdaje: tvoří neinvestiční náklady (náklady na platy, zákonné odvody sociálního
a zdravotního zabezpečení, provozní náklady a FKSP)
3. Fond sociálních a kulturních potřeb: hospodaříme podle zásad pro čerpání
FKSP
Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci:
stanoveno

čerpáno

- prostředky na platy
- OPPP
- ostatní (pojistné+FKSP+ONIV)

4 591 000,00
150 000,00
1 785 000,00

4 591 000,00
150 000,00
1 785 000,00

Celkem

6 572 000,00 Kč

6 572 000,00 Kč

B. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti
Celkové výnosy v roce 2008 byly dosaţeny v celkové výši 7 974 928,66 Kč,
pro srovnání v roce 2007 výnosy dosáhly částky 7 532 054,26 Kč.
Výnosy ze školného činily v roce 2008 částku 1 186 154,- Kč oproti roku 2007,
kdy výnosy ze školného činily částku 1 063 629,- Kč.
Provozní dotace činila v roce 2008 částku 6 622 000,- Kč, z toho příspěvek na
provoz od zřizovatele činil 6 572 000,- Kč a 50 000,- Kč byla přijata dotace - grant Statutárního města Ostravy. V roce 2007 činila provozní dotace částku 6 293 000,- Kč,
z toho 25 000,- Kč bylo přijato z Magistrátu města Ostravy na grant.
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Ostatní výnosy činily v roce 2008 částku 166 774,66 Kč, z toho úroky celkem
částku 13 002, 66 Kč, z darů rodičů bylo pouţito 6 280,- Kč, příjmy z pronájmů
hudebních nástrojů 7 760,- Kč, náhrady od pojišťovny za pojistná plnění představují
částku celkem 138 339,- Kč a příjem za soukromé kopírování a telefony (telefonní
automat) činil 1 393,- Kč.

C. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti
Celkové náklady v roce 2008 činily částku 7 944 436,39 Kč, oproti roku 2007,
ve kterém náklady celkem činily částku 7 488 985,62 Kč.
Spotřeba materiálu činila v roce 2008 částku 459 887,60 Kč, v roce 2007 pak
částku 307 148,80 Kč.
Spotřeba energie byla v roce 2008 ve výši 376 440, 72 Kč, v roce 2007 to byla
částka 483 946,- Kč coţ je o 107 505,28 Kč méně neţ v roce předchozím.
Na cestovné bylo v roce 2008 vyčerpáno 9 822,00 Kč, v roce 2007 byla částka
4 667,- Kč o 5 155,- Kč niţší neţ v roce 2008.
Služby celkem představují v roce 2008 částku 310 055, 37 Kč, v roce 2007
částku 287 685,63 Kč a to je o 22 369,74 Kč méně neţ v roce 2008. Z této částky se
vyčerpalo na telefonní poplatky celkem 18 805,- Kč a poplatek za internet činil
19 428,- Kč. Nájemné bylo vyčerpáno celkem ve výši 69 629,- Kč, náklady na školení
a vzdělávání činily 30 436,- Kč, za právní sluţby pak částku 20 825,- Kč; náklady za
zpracování mezd představovaly částku 46 112,- Kč.
Nejvyšší částku představují mzdové náklady, které byly v roce 2008 ve výši
4 774 577,- Kč, tyto byly o 225 577,- Kč niţší oproti roku 2007. Z toho mzdové
náklady a dotace zřizovatele (přímé náklady) představovaly částku 4 741 000,- Kč.
Odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ochranné pracovní pomůcky byly
vyčerpány ve výši 1 777 771,50 Kč, v roce 2007 to byla částka 1 676 345,00 Kč.
Z toho zákonné pojištění činilo částku 1 662 059, 00 Kč; příspěvek na
stravování zaměstnanců - stravovací reţie - představoval částku 19 899,00 Kč, coţ
představuje index ve výši 0,90 oproti roku 2007 - tyto náklady byly niţší v roce 2008
o částku 1 653, 00 Kč.
Odpisy byly v roce 2008 tvořeny částkou 44 811,96 Kč, v roce 2007 to byla
částka 46 940,- Kč.
Ostatní náklady představují částku 76 704,- Kč, z toho na zákonné a smluvní
pojištění byla vyčerpána částka 43 198,- Kč (pojištění majetku, ţáků a movitých věcí).
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D. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
V roce 2008 jsme dosáhli hospodářského výsledku ve výši 30 492,27 Kč, coţ
představuje zisk, který bude rozdělen do fondu odměn ve výši 5 492,- Kč a do
rezervního fondu ve výši 25 000,27 Kč.
Hospodářský výsledek v roce 2007 byl ve výši 43 068,64 Kč a byl rozdělen
v roce 2008 do fondu odměn ve výši 7 000,- Kč a ve výši 36 068, 64 Kč do
rezervního fondu.
E. Hospodaření s peněžními fondy
Investiční fond byl tvořen v roce 2008 odpisy ve výši 44 811,96 Kč. Z fondu
jsme vyčerpali částku celkem 5 000,- Kč, coţ představuje odvod z odpisů. Stav fondu
k 31.12.2008 vykazujeme ve výši 306 673, 62 Kč a v této výši je finančně kryt.
Rezervní fond jsme v roce 2008 tvořili přídělem z HV roku 2007 ve výši
36 068, 64 Kč. Stav fondu k 31.12.2008 vykazujeme ve výši 307 673,12 Kč a je
finančně kryt ve výši 207 283,00 Kč. K nekrytí fondu došlo jednak proto, ţe byly
z FKSP proúčtovány částky, které tam nepatřily a uhrazeny byly z provozu. Ostatní
rozdíl bude dohledán a zdůvodněn v roce 2009.
Fond odměn jsme v roce 2008 tvořili přídělem z HV roku 2007 ve výši
7 000,- Kč, čerpáno nebylo nic. Stav fondu k 31.12.2008 vykazujeme 50 962,- Kč
a v této výši je také finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb jsme tvořili přídělem do fondu ve výši
92 494,54 Kč. Čerpání bylo v celkové výši 111 154,80 Kč z toho se jednalo o nákup
inventáře ve výši 86 952,80 Kč, příspěvek na stravování činil 11 220,- Kč a ostatní
čerpání činilo 12 982,- Kč.
U čerpání za pořízení inventáře došlo k chybnému zaúčtování celkové částky
ve výši 76 453,80 Kč, kdy tato částka byla uhrazena z provozního účtu a nejednalo se
o inventář FKSP. Tato chyba bude opravena v roce 2009.
Stav fondu k 31.12.2008 je vykazován ve výši 32 416,60 Kč. Finanční krytí
fondu je ve výši 73 920,36 Kč.
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XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2008/2009 jsme se nezapojili do ţádných rozvojových
mezinárodních programů.

XIII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
V rámci celoţivotního vzdělávání pokračuje ve studiu na pedagogické fakultě
Ostravské univerzity paní Eva Vajsová, učitelka tanečního oboru.
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XIV. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů
Za podpory Statutárního města Ostravy jsme v oblasti integrace
handicapovaných dětí získali finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč na realizaci
projektu „Oskar a jeho koalové“
Divadelního představení „Oskar a jeho koalové“ se zúčastnilo 30 ţáků z naší
školy a 12 dětí ze ZŠ Těšínská z Ostravy – Slezské Ostravy.
Premiéra se uskutečnila 2. prosince 2008 v DK Akord. Představení bylo dále
prezentováno v základních a mateřských školách v našem regionu a v domovech
důchodců.
Ţáci základní umělecké školy si s úspěchem vyzkoušeli hereckou a
muzikantskou profesi, ale také nahlédli do zákulisí divadla, byli svědky celého
tvůrčího procesu od samého počátku aţ do premiéry. Tato zkušenost jim dala moţnost
pochopit a rozšířit si tak pohled na umělecký ţivot.
Spolupráce s handicapovanými dětmi nás přesvědčila o tom, ţe bychom měli i
nadále vytvářet projekty, do kterých se mohou tyto děti zapojit.
Mezi všemi dětmi vzniklo přátelství, utuţil se kolektiv, děti se vzájemně motivovaly
a pomáhaly si. Pro některé naše ţáky to bylo vůbec první setkání se zdravotně
znevýhodněnými dětmi. Společné vystoupení bylo přínosné pro obě strany.
Tento projekt byl úspěšný, byl oblíben u dětí a kladně hodnocen diváky. Na
základě příznivých ohlasů na toto představení jsme se rozhodli na naší ZUŠ
v podobných projektech i nadále pokračovat.
Z představení „Oskar a jeho koalové“ byl pořízen DVD záznam a součástí této
zprávy je obrazová dokumentace z představení projektu pro ţáky MŠ.
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XV. Spolupráce s odborovou organizací
Na škole v dubnu 2009 ukončila činnost odborová organizace z důvodu
nedostatku členů ZO, do této doby byla spolupráce korektní.
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XVI. Zhodnocení
Kaţdoroční zhodnocení je ohlédnutím za prací ve škole, za jejími úspěchy
i méně šťastnými počiny. Je to bilancování na poli pedagogickém, managerském,
finančním i veřejném.
Minulá výroční zpráva obsahovala všechna tato hodnocení, která vyzněla pro
naši práci velice kladně, ale byla zastíněna mimořádnou událostí - poţárem, který
v budově školy napáchal velké škody.
Bohuţel se nám nepodařilo získat finanční prostředky pro vyřešení havarijního
stavu elektroinstalace v budově školy, a ačkoli jsme provedli všechna potřebná
opatření, kontroly revize a školení v únoru 2009 došlo k novému poţáru, který svým
rozsahem zasáhl celou budovu školy.
Nastala velmi váţná situace, která ochromila organizaci a téměř znemoţnila
její působení. Nezměrným úsilím, osobním odhodláním a pracovním nasazením
vedení školy a některých dalších zaměstnanců jsme ale dokázali zvládnout i tento na
první pohled neřešitelný problém.
Je to černá kapitola, která nás zasáhla hluboce lidsky i profesně. Důkladné
vyšetřování, o které jsme poţádali, pak cizí zavinění vyloučilo. Nejraději bychom tuto
kapitolu vymazali z historie naší organizace, ale především ze svých srdcí a duší.
Zkušenost je to nezapomenutelná a nepřenositelná a proto, bych ji uţ nerada
v závěrečném hodnocení probírala.
Pomineme-li předchozí sdělení, můţeme být na svou práci právem pyšní a
hrdí. Stejně jako v loňském roce škola pracovala aktivně na všech úrovních svého
zaměření a mnohdy ještě nad rámec svého připraveného plánu práce. Jako kaţdoročně
jsme se aktivně účastnili Festivalových koncertů a jako kaţdoročně jsme se stali
pořadateli jednoho z nejnavštěvovanějších s názvem „ Večer tance a pohybu“ na
JKGO v Ostravě. Zapojili jsme ţáky do celostátní soutěţe Základních uměleckých
škol ve vypsaných oborech a získali v nich nádherná ocenění, která jsou zmíněna
v jiné kapitole.
Ve škole se podařilo vytvořit a velice úspěšně realizovat hudební projekt
„Oskar a jeho koalové“, na kterém se finančně podílel i Magistrát města Ostravy.
V rámci tohoto projektu jsme opět zapojili handicapované děti ze Základní školy ve
Slezské Ostravě. I přes to, ţe jsme v tomto roce pracovali s novou skupinou dětí,
podařilo se vytvořit hodnotný projekt, který splnil naše předsevzetí.
Naše spolupráce s handicapovanými dětmi, nebo organizacemi je jiţ pro nás
charakteristická a v letošním oce jsme byli osloveni společností „Modrý motýlek“ ke
spolupráci na dnech handicapu, který se konal na Slezskoostravské hradě v květnu
tohoto roku.
Tradičně i taneční oddělení naší školy nezůstalo „sedět“ na vavřínech minulých
let a kromě účasti v celostátním kole soutěţí ZUŠ v Pardubicích aktivně se zapojilo do
dalších soutěţí, jako např.“O erb města Litovle“, „Hlučínský talent“, „O popelčin
střevíček“ v Uniově, nebo „Senecká duha“ na Slovensku. Ze všech těchto klání
dovezli naši tanečníci ceny nejvyšší. Nejstarší děvčata pak převzala ocenění za
reprezentaci na zámku v Hradci nad Moravicí od náměstkyně hejtmana
moravskoslezského kraje paní Mgr. Věry Palové.
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Ve výčtu bych ještě ráda uvedla jednu naší aktivitu, která je po naší školu
typická svým zpracováním. Kaţdoročně připravujeme výchovné koncerty po ţáky ZŠ
a především pak předškolní děti obvodu Ostrava jih. Těch se vţdy zúčastní okolo 500
dětí přímo v budově naší školy. V letošním roce jsme připravili experimentálně
hudební pohádku, kterou nacvičili samotní ţáci a předvedli pak svým o něco mladším
kamarádům celé divadlo. Byla to práce náročná nejen pro ţáky, ale především pro
pedagogy, ale obohatila nás o nové poznatky, a náměty.
Ani naše spolupráce s ostatními subjekty nezůstala bez společných aktivit.
Znovu jsme spolupracovali s Domovem seniorů na Čujkovové ulici, s DK Akord,
s Janáčkovou konzervatoří a gymnáziem v Ostravě a dalšími.
Připravili jsme hodnotné kulturní záţitky na všech akcích, které jsme pořádali,
ať se jednalo o Večer evergreenů v klubu Altán, nebo Vánoční koncert v hudebním
sále domu kultury Akord a oblíbený samostatný koncert tanečníků ve velkém sále DK
Akord.
Výtvarníci pak obohatili naše večery o výstavu svých prací a uspořádali
samostatnou výstavu s vernisáţí, která měla velký ohlas.
Podařilo se nám připravit ţáky ke studiu na vyšších typech uměleckých škol,
kde úspěšně vykonali přijímací zkoušky a následně byli přijati ke studiu.
Nejlepší ţáky jsem pak společně s Radou rodičů, která při škole pracuje od
října 2008, vyhodnotila na slavnostním večeru, kterého se zúčastnil i místostarosta
našeho obecního úřadu pan Oldřich Lindovský.
Ačkoli jsme museli pracovat část roku v provizorních podmínkách, které nás
vyčerpávali fyzicky i psychicky, přesto všechno jsme dokázali, ţe paříme
k profesionálům, kteří dokáţou i v takto extrémních situacích dělat svou práci na
jedničku. Děkuji jmenovitě zástupkyni školy paní Renatě Orlitové, paní hospodářce
Adrianě Halászové, panu údrţbáři Ivanu Polákovi, pedagogům Ivaně Nováčkové,
Markétě Tulejové, Vendule Frantové a Jaroslavu Hejlkovi, za mimořádnou pomoc při
řešení všech problémů, které byly s tím spojené. Svými morálními a lidskými
vlastnostmi výrazně napomohli k zvládnutí obtíţné situace.
Děkuji i všem zaměstnancům za poctivou a tvůrčí práci se ţáky a za všechny
kulturní akce, na kterých se podíleli.
Proţili jsme opravdu „náročný“ rok s velkým N, ale dokázali jsme to. Věřím,
ţe i nadále bude naše práce stejně úspěšná, ale jiţ nikdy takto poznamenaná
tragickými událostmi.

Jeanetta Faiglová
ředitelka školy
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Všechny osobní údaje, uvedené v této výroční zprávě, jsou pouţity s písemným
souhlasem zaměstnanců školy, ţáků školy nebo jejich zákonných zástupců.
Tato výroční zpráva byla projednána s uměleckou radou školy na říjnové umělecké
radě, všichni zaměstnanci budou se zprávou seznámeni na pracovní poradě dne 12.11.2009.
Výroční zpráva bude uveřejněna na webových stránkách školy, originál zprávy bude
předán zřizovateli – KÚ MSK a druhý originál bude uloţen v kanceláři školy.

Výroční zprávu zpracovali:

Jeanetta Faiglová, ředitelka školy
Renata Orlitová, zástupkyně ředitelky školy
Adriana Halászová, hospodářka školy
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