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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010
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:
Právní forma:
IČ:
IZO:
Identifikátor PO:

Sologubova 9/A, č.p. 3039
700 30 Ostrava- Zábřeh
příspěvková organizace
637 319 83
108 025 187
600 004 384

Bankovní účet:

1646236359/0800 u České spořitelny

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

Výuka probíhá na:

Horymírova 100, 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 § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a 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 zaměřením.
Činnost základní umělecké školy je upravena vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb.
ze dne 17.2.2005 o základní umělecké škole.
V základní umělecké škole se vyučuje podle učebních plánů schválených
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dne 26. června 1995
pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002
pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod
č.j. 17 620/2003-22 a č.j. 17 621/2003 s platností od 1. 9. 2003, pro literárnědramatický obor pod č.j. 22 225/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č.j. 22
035/2005-22 s platností od 1.9.2005.
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. Škola stanoví výši úplaty za vzdělávání na kaţdý
školní rok vnitřním předpisem.
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III.

Personální zabezpečení činnosti školy
- údaje o zaměstnancích školy

Počet zaměstnanců na škole:

25 celkem

z toho:

22 pedagogů
1 administrativní zaměstnanec
2 provozní zaměstnanci

Provozní zaměstnanec školník – údrţbář je od ledna 2010 zaměstnán na
dohodu o provedení práce (DPP).
Z pedagogických pracovníků 6 nesplňuje 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).
Ve školním roce 2009/2010 byli 2 pedagogické pracovnice na rodičovské
dovolené (RD) a pracují na zkrácený úvazek, 1 zástup za RD byl ukončen k 30.6.2010.

Struktura všech zaměstnanců školy dle pracovního zařazení:

pedagogové 22
admin. prac. 1
provozní prac. 2
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Seznam pedagogů (jejich kvalifikace, předměty a pedagogická praxe):

poř.
číslo
1.
2.

jméno a příjmení

kvalifikace

vyučuje

MgA. Michal Bárta
Mgr. Bortlová Barbora

3.

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

klavír
sbormistrovství
učitelství HV
klavír

klavír
zpěv
zobc. flétna
klavír

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hon Zdeněk
Chalupová Eva
Chrenová Alţběta
Klegová Jana
Kumová Olga
Mixa Přemysl
Mutina Tomáš
Nováčková Ivana
Orlitová Renata
zástupce ředitelky
Slaninová Andrea
Šputová Eva
Tulejová Markéta
Bc. Vajsová Eva
Valderová Miroslava
Vašková Eva
Závacký Dalimil

pedagogická
praxe
13
9
24

sólový zpěv
zpěv, PHV
výtvarný obor
výtvarný obor
saxofon, klarinet saxofon, klarinet
zobc. flétna
kytara
kytara
housle
housle
tanec
tanec
klavír
klavír
housle
EKN
kontrabas
EKN
kytara
kytara
sólový zpěv
zpěv, klavír
klavír
klavír, PHV

8, studuje VŠ
9
18, výjimka

zobc. flétna, HN
zobc. flétna
flétny
tanec
zobc. flétna
HN
bicí

4, zástup RD
nad 32
7
19
15, studující
3, RD
7

hoboj
hoboj
příčná flétna
tanec
zobcová flétna
violoncello
bicí
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Struktura pedagogických zaměstnanců školy dle předmětů výuky:
(pokud vyučují více předmětů, jsou zahrnuti podle sl. „vyučuje“)

taneční obor 2
dechové nástr. 6
bicí 1

výtvarný obor 1
kytara 2
HN 2

klavír 5
housle 1
PHV 2

zpěv 3
EKN 2

Struktura pedagogických zaměstnanců z hlediska splnění kvalifikace:

kvalifikovaní 16
nekvalifikovaní 6
z toho studují 2
z toho vyjímka 2
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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:
Od května 2009 se uskutečnily nábory dětí ze základních a mateřských škol
obvodu Ostrava - Jih. V rámci náborů jsme připravili výchovné koncerty – hudební
pohádku „O Smutné princezně“.
Přijímací řízení se konalo dne 27.5.2009 a 3.6.2009, v jeho rámci škola
uskutečnila den otevřených dveří. Rodiče i ţáci se tak mohli seznámit s prostorami
a specifikou výuky v naší ZUŠ.

Celkem se přihlásilo 81 dětí, přijato bylo 73 ţáků a to v těchto oborech:

Hudební obor

36 ţáků

výtvarný obor

21 ţáků

taneční obor

16 ţáků

Celkem

73 žáků
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2. Počty žáků v uměleckých oborech za školní rok 2009/2010 ve srovnání se
školním rokem 2007/2008 a 2008/2009:
Počet žáků základního studia podle statistického výkazu k 30.9:
školní rok:

2007/2008

2008/2009

2009/2010

hudební obor
výtvarný obor
taneční obor

267 ţáků
60 ţáků
53 ţáků

276 ţáků
79 ţáků
45 ţáků

276 ţáků
77 ţáků
44 ţáků

Celkem

380 žáků

400 žáků

397 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:
-

v základním studiu:
studium pro dospělé:

2007/2008

2008/2009

2009/2010

380 ţáků
7 ţáků

400 ţáků
4 ţáci

397 ţáků
0 ţáků

4. Údaje o výši úplaty za vzdělání:
školní rok:

2007/2008

2008/2009

2009/2010

hudební obor
- přípravné studium
- základní studium

2 800,- Kč
3 000,- Kč

2 800,- Kč
3 200,- 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

2 800,- Kč
3 000,- Kč

taneční obor
- přípravné studium
- základní studium

2 800,- Kč
3 000,- Kč

2 800,- Kč
3 200,- Kč

2 800,- Kč
3 200,- Kč
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V.

Výsledky vzdělávání žáků, závěrečné a absolventské
zkoušky, péče o talentované žáky

Ve školním roce 2009/2010 se konaly soutěţe ZUŠ v oboru hudebním –
komorní hra. Ţáci tanečního oboru se účastnili mnoha soutěţí nejen v České republice,
ale i v zahraničí (Slovensko) a získali velmi dobrá umístění, která jsou vyjmenována
v bodě 3.

A. Výsledky vzdělávání žáků

1. Výsledky soutěží v hudebném oboru:
Konfrontace v Karviné ve hře na EKN – 1x umístění v bronzovém pásmu
1x čestné uznání
Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru komorní hra:
Seskupení tří zobcových fléten – 1.A kategorie - za účast
Seskupení tří příčných fléten – 3.A kategorie – 3. místo
Seskupení tří zobcových fléten – 4.A kategorie – 2. místo
Seskupení dvou zobcových fléten a klavír – 4.C kategorie – 2. místo
Seskupení dvou příčných fléten a klavír – 4.C kategorie – 3. místo
2. Výsledky ve výtvarném oboru
Ţáci výtvarného oboru se pravidelně účastní na Jarním salónu, uspořádali
vlastní výstavu v DK Akord v květnu 2010, účastní se bienále Zrzavého salónu
v Karviné a významnou měrou se podílí na mezioborové spolupráci při projektu
Lidojedi.
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3. Výsledky soutěží v tanečním oboru:
Soutěţ Paforta:
„Vločka“ – 2. místo
„Step In Time“ – 2. místo
„Ratatouille“ – 3. místo
„Ramalama Bang Bang“ – 1. místo

O Popelčin střevíček:
„Rychle a chlupatě“ – 1. místo a Absolutní vítěz
„Tarzan“ – 3. místo
„Black Tango“ – 3. místo
Galakoncert vítězů Talent Awards 2010:
„Black Tango“ – Absolutní vítěz kategorie scenic dance

Hlučínský talent:
„Rychle a chlupatě“ – 2. místo
„Black Tango“ – 1. místo a cena poroty za nejlepší choreografii
celé soutěţe
Senecká dúha:
„Rychle a chlupatě“ – 2. místo
„Black Tango“ – 1. místo
„Svatba na bitevním poli“ – 2. místo
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B. Údaje o závěrečných a absolventských zkouškách
V termínu od 7.6. - 10.6.2010 se konaly závěrečné zkoušky v hudebním oboru.
Závěrečnou zkoušku celkem vykonalo 217 žáků hudebního oboru:
klavír:
EKN:
housle:
kytara:
hlasová výchova:
dechové a bicí
nástroje:

31 s vyznamenáním, 7 prospělo, neprospěli 3
32 s vyznamenáním, 8 prospělo, neklasifikován 1
11 s vyznamenáním
29 s vyznamenáním, 3 prospěli
27 s vyznamenáním, 4 prospěli
55 s vyznamenáním, 6 prospělo

Všech 217 ţáků vykonalo závěrečnou zkoušku v řádném termínu.
Ţáci výtvarného oboru vykonali závěrečné zkoušky v rámci výstavy v DK
Akord v týdnu od 27.5.2010. Všichni ţáci byli svými výkony hodnoceni stupněm
výborný.
Ţáci tanečního oboru vykonali závěrečné zkoušky v rámci samostatného
tanečního koncertu dne 3.6.2010 v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia
v Ostravě. Rovněţ tito ţáci byli hodnoceni stupněm výborný.

V tomto školním roce absolvovalo celkem 25 žáků I. a II. stupně:
V hudebním oboru to bylo 17 ţáků, v tanečním oboru 2 ţáci a v oboru
výtvarném 6 ţáků.

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Stránka 13 z 30

C. Údaje o výsledcích vzdělávání – péče o talentované žáky
Ve školním roce 2009/2010 se připravovali k přijímacím zkouškám na vyšší typy
škol a byli přijati:
1 ţákyně
1 ţákyně
1 ţák

hlasová výchova
klavír
výtvarný obor

VI.

Církevní konzervatoř Opava
JKGO
VŠ - architektura Brno

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 moţnost případné sociálně patologické jevy konzultovat
s vedením školy a přijmout výchovné strategie pro individuální péči o ţáka.
Při zahájení školního roku jsou všichni ţáci, popřípadě jejich zákonní zástupci,
informováni o všech moţnostech porady a konzultace, dále pak jsou seznámeni
s bezpečností a riziky. Ţáci i rodiče mají moţnost se dále vyjádřit nebo poţádat o radu
prostřednictvím anonymních schránek (boxů), které jsou umístěny v budově školy.
Vzhledem k zaměření školy se proto s touto problematikou nesetkáváme.
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Vzdělávání vedoucích pracovníků školy

Název semináře, kurzu,
přehlídky

Termín akce

Časový
rozsah

Místo
konání

Školící
instituce

Účast

Oddělení

Částka

ŘŠ

klavírní

0,-

Komplexní vzdělávací
program ředitelů ZUŠ:
- Motivace k realizaci
kurikulární reformy
- Legislativa v uměleckém
vzdělávání
Autoevaluace v uměleckém
vzdělávání
- Kurikulární dokumenty v
uměleckém vzdělávání
- Projektové řízení ve školství
- Personální řízení ve školství
- Vztah rámcového uměleckého
programu a školního
vzdělávacího programu
- Finanční řízení ve školství

srpen 2009
- květen
2010

128
hodin

Horní
Lomná,
Malá
Morávka,
Artprogram
Hradec nad
Moravicí,
Ostravice,
Čeladná

Úprava fotografií v GYMPu

7. – 26.4.
2010

12 hodin Ostrava

Podpora rozvoje klíčových
kompetencí řídících a
budoucích řídících pracovníků
ZUŠ

24. – 25.9.
2010

10 hodin

Školení BOZP

8.10.2009

2 hodiny Ostrava

KORT

ŘŠ a
ZŘŠ

Jak vyuţít kancelářské aplikace
ve výuce

28. – 29.4.
2010

7 hodin

Ostrava

KVIC

ZŘŠ

0,-

Diagnostika kvality školy
Model zvyšování kvality školy

25.9.2009

Ostrava

Metodické
a evaluační
centrum

ZŘŠ

0,-

Malá
Morávka
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2. Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucích k prohloubení odbornosti
učitelů ve specializaci, kterou vyučují
Název semináře, kurzu,
přehlídky

Termín akce

Časový
rozsah

Studium koordinátorů ŠVP
250

únor - listopad
2010

50 hodin

Ostrava

Kurz tvořivého přístupu
v hodinách hudební výchovy

8.10.2009

5 hodin

Květnové probuzení hudbou a
pohybem

7. - 9.5.2010

12 hodin

ZUMBA fit

21.3.2010

Místo
konání

Školící
instituce

Účast

Oddělení

Částka

INFRA,
s.r.o.

1 uč.

dechové

11.130,-

Orlová –
Poruba

Výuka hudby

1 uč.

HN

400,-

Hlučín

Česká Orffova
spol.

1 uč.

HN

1100,-

Praha

Eva
Blahušová

1 uč.

taneční

1290,-

2 uč.

zpěv

800,-

1 uč.

zpěv

400,-

Ostravská setkání s klasickým
zpěvem - Metodika výuky
zpěvu na ZUŠ

5.12.2009

4 hodiny

Ostrava

Ostravská setkání s klasickým
zpěvem - Metodika výuky
zpěvu na ZUŠ

24.4.2010

4 hodiny

Ostrava

Janáčkova
konzervatoř
Gymnázium
v Ostravě
Janáčkova
konzervatoř
Gymnázium
v Ostravě

3. Další zdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech
Název semináře, kurzu,
přehlídky

Termín akce

Časový
rozsah

Místo
konání

Jak vyuţít kancelářské
aplikace ve výuce

28. - 29.4.2010

7 hodin

Ostrava

KVIC

7 uč.

0,-

Úprava fotografií v GYMPu

7. - 26.4.2010

12 hodin

Ostrava

KVIC

3 uč

0,-

Řízení příhraničních projektů
ve vzdělávání

23. - 24.9.2009

16 hodin

Třinec

EuroSchola

1 uč.

0,-

Primární prevence úrazů dětí a
mladistvých

14.6.2010

2 hodin

Ostrava

Bezpečí
dítěte

1 uč.

0,-

Školení BOZP

8.10.2009

2 hodiny

Ostrava

KORT

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Školící
instituce

Účast

Oddělení

všichni
zaměstnanci

Stránka 16 z 30

Částka

4891,-

VIII. Prezentace školy a aktivity na veřejnosti
Září:
Nábory dětí do ZUŠ
Porada ředitelů – KÚMK
Porada ředitelů ZUŠ
Umělecká rada
Pracovní porada
Školení zaměstnanců - PO
Kulturní vystoupení ţáků TO pro ÚMOB Ostrava - Jih
Školení „Evidence pracovní doby“
Výstava prací VO v rámci „Festivalových koncertů“ –Lázně Klimkovice
Výjezdní školení „Československý seminář přes hraniční spolupráci“
Porada vedení školy
Schůzky předmětových sekcí
Kulturní program pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Výjezdní školení „Artprogram“

Říjen:
Školení „Datové schránky“
Porada vedení školy
Umělecká rada
Pracovní porada
Školení zaměstnanců - BOZP
Seminář pro ţadatele o účelové dotace z rozpočtu města pro r. 2010
Schůzka městské pěvecké sekce
Schůzka městské dechové sekce
Schůzka městské klavírní sekce
Seminář „Ostravská setkání se zobcovou flétnou“ – JKGO
Seminář „Ostravská setkání se sólovým zpěvem“ – JKGO
Zahajovací koncert VII. ročníku festivalových koncertů ZUŠ – Klimkovice
Výjezdní školení „Artprogram“
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Listopad:
Seminář „Hrátky s hudbou“ – HN
II. Festivalový koncert ZUŠ – Slezskoostravská radnice
III. Festivalový koncert ZUŠ – JKGO
Porada vedení - ZUŠ
Umělecká rada
Pracovní porada
Koncertní přehlídka bicích nástrojů – ZUŠ Ostrava – Poruba
IV. Festivalový koncert ZUŠ Ostrava – Martinov
Jazz Talent – klub Parník, Ostrava 1
Celostátní setkání učitelů HN – Vílanec u Jihlavy
V. Festivalový koncert ZUŠ – klub Parník, Ostrava 1
VI. Festivalový koncert ZUŠ – Altán Třebovice
Valná hromada AZUŠ – Františkovy Lázně
Výjezdní zasedání „Artprogram“
Soutěž „Paforta“ – Ostrava – Zábřeh
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Schůzky předmětových sekcí

Prosinec:
Koncert „Čertovský rej“ – DK K-Trio, Ostrava – Hrabůvka
Porada vedení
Umělecká rada
Pracovní porada
Seminář R. Víchy pro bicíé oddělení – ZUŠ Opava
Seminář „Ostravská setkání se zpěvem“ – JKGO
Výjezdní zasedání „Artprogram“
Workshop pro ţáky bicího oddělení – ZUŠ
Koncerty pro ţáky ZŠ Horymírova – Ostrava – Zábřeh
Vánoční koncert – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Vánoční akce jednotlivých pedagogů
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Leden:
Školení zaměstnanců bezpečnostního systému – ZUŠ
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Porada vedení
Renesanční předehrávka dechového oddělení – ZUŠ
Workshop bicího oddělení s M. Meierem a M. Skořepou – Klub Parník
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:
Školní kolo soutěží ZUŠ v oboru - komorní hra – ZUŠ
Porada vedení
Pracovní porada
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Soutěž „Dětská komora architektů“ – VO
Schůzky předmětových sekcí
Kulturní akce prčo ţáky ZŠ Formana – DK Akord

Březen:
Porada vedení
Umělecká rada
Pracovní porada
Školení garanta pro „RVP“
Krajské kolo soutěží ZUŠ v oboru – komorní hra – ZUŠ Karviná
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Soutěž Talent Awards“ – TO, Frýdek – Místek
Divadelní představení „Lidojedi“ – DK Akord. Ostrava – Zábřeh
Seminář „Ostravská setkání u klavíru“ – JKGO
Seminář „Ostravská setkání s houslemi“ – JKGO
Seminář „Ostravská setkání s klasickým zpěvem“ – JKGO
Výstava prací žáků VO – DD Ostrava – Vítkovice
Jarní koncert – ZUŠ
Výjezdní zasedání „Artprogram“
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Duben:
Vernisáž výstavy „Zrzavý salón“ – ZUŠ Karviná
Školení garanta pro „RVP“
Výstava „Jarní salón“ – ZUŠ Moravská Ostrava
Umělecká rada
Pracovní porada
Školení „Digitální fotografie“ – ZŠ Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh
Roční prověrky BOZP
Školení učitelů ZUŠ „RVP – ŠVP“ – VO, Čeladná
XIX. ročník soutěže :Bienále fantazie Martin 2010“ – VO
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance – TO, JKGO
Porada ředitelů – ZUŠ Moravská Ostrava
Večer populární hudby – DK K-Trio, Ostrava – Hrabůvka
Klavírní mládí ostravska – ZUŠ Ostrava – Poruba
Seminář „Ostravská setkání s klasickým chlapeckým zpěvem“ – JKGO ,
Seminář „Ostravská setkání s kytarou“ – JKGO
Klavírní mládí ostravska – ZUŠ Moravská Ostrava
Školení na PC pro pokročilé – ZŠ Chrjukinova, Ostrava – Zábřeh
Konfrontace ve hře na EKN – ZUŠ Karviná
Výstava prací žáků VO – DD Ostrava – Vítkovice

Květen:
Výjezdní zasedání „Artprogram“
Koncert „Krajská přehlídka klavírní sekce“ – ZUŠ Karviná
Seminář „Ostravská setkání se zobcovou flétnou“ – JKGO
Školení učitelů ZUŠ „RVP – ŠVP“ – Kytary, Čeladná
Umělecká rada
Pracovní porada
Soutěž „O Popelčin střevíček“ – TO, Uničov
I. Absolventský koncert – Obřadní síň, Ostrava – Vítkovice
Galakoncert vítězů mezinár. soutěže „Talent Awards 2010“ – TO, Praha
Soutěž „Hlučínský talent“ – TO, Hlučín
Porada ekonomů – KÚ Ostrava
Zápisy dětí do ZUŠ
Koncert dětí a jejich rodičů – ZUŠ
Školení učitelů klavíru „RVP – ŠVP“ – Čeladná
Koncert „Barokní hudba“ – ZUŠ
Instalace závěrečné výstavy žáků VO – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
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II. Absolventský koncert – ZUŠ
Školení garanta pro „RVP“
Soutěž „Senecká dúha“ – TO, Senec
III. Absolventský koncert – ZUŠ
Červen:
Vernisáž á výstava prací žáků VO – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Návštěva GVU v Ostravě
Taneční koncert – TO, JKGO
Výchovný koncert pro žáky ZŠ Horymírova – ZŠ Horymírova, Ostrava
Soutěž „Tancer Cup Zlín“ – TO, Zlín
Zápisy dětí do ZUŠ
Vyhlášení nejlepších žáků – Hradec nad Moravicí
Kulturní vystoupení ţáků pro jubilanty obvodu Ostrava – Jih
Umělecká rada
Klasifikační a pracovní porada
Školení učitelů smyčcových nástrojů „RVP – ŠVP“ – Čeladná
IV. Absolventský koncert – ZUŠ
Divadelní představení „Lidojedi“ pro ZŠ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Divadelní představení „Lidojedi“ pro rodiče – DK Akord, O. – Zábřeh
Výchovné koncerty pro MŠ – DK Akord, Ostrava – Zábřeh
Školení garanta pro „RVP“
Kulturní vystoupení „Slavnosti obvodu Ostrava – Jih“ – DK Akord, Ostrava
Návštěva televize NOE
Kulturní vystoupení pro ţáky 9. Tříd ZŠ Chrjukinova – Obřadní síň, Ostrava
Slavnostní koncert a vyhlášení nejlepších žáků ZUŠ – DK Akord
Školení učitelů dechových nástrojů „RVP – ŠVP“ – Čeladná
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IX.

Výsledky České školní inspekce, kontrolní a revizní činnost

1. Česká školní inspekce:
Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena kontrola České školní inspekce.
Poslední inspekce byla provedena v květnu 2005 a je přiloţena ve výroční zprávě za
daný školní rok.
2. Kontrola zřizovatele:
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla kontrola ze strany zřizovatele, ve
dnech 22. – 26.6.2009 byla provedena poslední veřejnoprávní kontrola hospodaření
s veřejnými prostředky (pověření č. 382/03/2009 ředitelky KÚ k provedení kontroly).
Výsledky kontroly jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce
2008/2009.
3. Kontroly jiných organizací:
V tomto školním roce nebyly provedeny jiné kontroly.
4. Revize:
Ve školním roce 2009/2010 byly provedeny následující revize a kontroly:
 Firma Ing. Konečný Antonín – PROKON - Kontrola hasicích přístrojů
a Kontrola odběrních míst poţární vody dne 30.11.2009
výsledek revize: vyhovuje
 Firma ROTN spol. s r.o. – Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí
dne 9.3.2010
výsledek kontroly: bez závad
 Revizní technik M. Talášek – Revize hromosvodové soustavy třípodlaţní
budovy dne 24.9.2009
výsledek revize: vyhovuje
5. Provedení roční prověrky BOZP a PO dne 8.4.2010 – kopie zprávy z této
prověrky je přílohou.
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X.

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 zřizovatele
hospodářský výsledek za vykazované období
účelové dotace - granty

1. Příjmy: tvoří dotace zřizovatele na přímé náklady, úplata za vzdělávání od ţáků
školy a ostatní příjmy (úroky, pronájem hudebních nástrojů).
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
4. Škola neprovádí doplňkovou činnost.
Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci
za rok 2009:
stanoveno
- prostředky na platy
4 574 000,00
- OPPP
150 000,00
- ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) 1 752 000,00
- účelová dotace – pojistná událost 1 561 286,00
Celkem

8 347 286,00 Kč
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B. Přehled výnosů (příjmů) z hlavní činnosti:
Celkové výnosy v roce 2009 byly dosaţeny v celkové výši 9 933 237,29 Kč,
pro srovnání výnosy v roce 2008 dosáhly částky 7 974 928,66 Kč.
Výnosy ze školného činily v roce 2009 částku 1 229 136,- Kč oproti roku 2008,
kdy výnosy ze školného činily částku 1 186 154,- Kč.
Provozní dotace činila v roce 2009 částku 8 347 286,- Kč, z toho příspěvek na
provoz od zřizovatele činil 6 786 000,- Kč na platy, OPPP a ostatní, částka vynaloţená
na likvidaci pojistné události byla proúčtována Českou pojišťovnou a.s. přes
neinvestiční náklady zřizovatele ve výši 1 561 286,- Kč. V roce 2008 činila provozní
dotace částku 6 662 000,- Kč, z toho 50 000,- Kč bylo přijato z Magistrátu města
Ostravy na grant.
Ostatní výnosy činily v roce 2009 částku 356 815,29 Kč, z toho úroky celkem
částku 7 488,29 Kč, finanční dary byly zúčtovány ve výši 5 328,- Kč za nakoupení
notového materiálu pro orchestr školy, příjmy z pronájmů hudebních nástrojů ve výši
6 320,- Kč, náhrady od pojišťovny za pojistné plnění představují částku celkem 323
810,- Kč a příjem za soukromé kopírování činil 3 824,- Kč, částka 10 045,- Kč je za
učebnice a sešity, jejich pořízení zorganizovala škola z důvodu jednotných učebních
materiálů pro všechny ţáky školy.

C. Přehled nákladů (výdajů) z hlavní činnosti:
Celkové náklady v roce 2009 činily částku 9 802 985,47 Kč, oproti roku 2008,
ve kterém náklady celkem činily částku 7 944 436,39 Kč.
Spotřeba materiálu činila v roce 2009 částku 651 681,52 Kč, v roce 2008 pak
částku 459 887,60 Kč. Z toho 285 425,96 Kč bylo hrazeno z pojistného plnění, šlo
především o poničený majetek a materiál na čištění a údrţbu po poţáru.
Spotřeba energie byla v roce 2009 ve výši 368 049,61Kč, v roce 2008 to byla
částka 376 440, 72 Kč coţ je o 8 391,11 Kč méně neţ v roce předchozím.
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Opravy a udržování v roce 2009 byly ve výši 1 605 265,24 Kč a zahrnují jiţ
zmiňovanou likvidaci pojistné události ve výši 1 571 286,35 Kč vč. spoluúčasti školy.
Na opravy a udrţování jsme tedy v roce 2009 vynaloţili částku 33 978,89 Kč a to na
ladění a opravu hudebních nástrojů 6 920,00 Kč, v roce 2009 byly po poţáru
v kanceláři školy pořízeny nové softwary a tím vznikly náklady zahrnující údrţbu –
upgrade těchto softwarů ve výši 27 058,89 Kč. V roce 2008 byla tato částka
vykazována ve výši 114 365,70 Kč.
Na cestovné bylo v roce 2009 vyčerpáno 5 935,00 Kč, v roce 2008 to byla
částka 9 822,00 Kč a je tedy o 3 887,00 Kč niţší neţ v roce 2008.
Služby celkem představují v roce 2009 částku 298 093,61 Kč, v roce 2008
částku 310 055, 37 Kč a to je o 11 961,76 Kč méně neţ v roce 2008. Z toho částka
ve výši 38 436,- Kč za sluţby byla hrazena z pojistného plnění. Z této částky se
vyčerpalo na telefonní poplatky celkem 25 984,74 Kč a poplatek za internet činil
10 418,07 Kč. Nájemné bylo vyčerpáno celkem ve výši 66 460,25 Kč, náklady na
školení a vzdělávání činily 18 026,50 Kč, za právní sluţby pak částku 6 426,- Kč;
náklady za zpracování mezd představovaly částku 56 800,- Kč, pořízení softwarů po
poţáru ve výši 43 721,80 Kč, likvidace odpadů představuje částku 5 256,- Kč, revize
a odborné prohlídky 16 302,85 Kč, zhotovení klíčů a razítek po poţáru částku
6 550,50 Kč.
Nejvyšší částku představují mzdové náklady, které byly v roce 2009 ve výši
4 951 941,- Kč, tyto byly o 177 364,- Kč vyšší oproti roku 2008, kdy byly mzdové
náklady ve výši 4 774 577,- Kč. Z toho mzdové náklady a dotace zřizovatele (přímé
náklady) představovaly částku 4 724 000,- Kč.
Odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní neinvestiční výdaje
ochranné pracovní pomůcky byly vyčerpány ve výši 1 683 415,- Kč, v roce 2008 to
byla částka 1 777 771,50 Kč. Z toho zákonné pojištění činilo částku 1 545 767,- Kč;
tvorba FKSP představuje částku 96 039,- Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců stravovací režie - představuje částku 28 854,- Kč, coţ představuje index ve výši 1,45
oproti roku 2008 - tyto náklady byly v roce 2008 ve výši 19 899,- Kč. Ostatní náklady
(náhrady DNP, osobní ochranné pracovní pomůcky a preventivní prohlídky) byly
vykazovány ve výši 12 755,- Kč.
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Odpisy byly v roce 2008 tvořeny částkou 51 468,- Kč, v roce pak 2008 částkou
44 811,96 Kč. Z pojistného plnění byl pořízen kopírovací stroj Canon, v hodnotě
59 381,- Kč, jehoţ pořízení podléhá tvorbě odpisů. V roce 2009 proběhla rovněţ
investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace, která byla v I. etapě po poţáru hrazena
v z prostředků školy a od února 2009 rovněţ podléhala tvorbě odpisů z rekonstrukce
a modernizace budovy.
Ostatní náklady představují částku 67 198,89 Kč, z toho na zákonné a smluvní
pojištění byla vyčerpána částka 47 275,- Kč (pojištění majetku, ţáků a movitých věcí),
bankovní poplatky ve výši 15 414,- Kč, poplatek Asociaci ZUŠ a MÚZA za rok 2009
byl uhrazen ve výši 4 000,- Kč.
Manka a škody vykazujeme v roce 2009 ve výši 118 785,50 Kč, jde o částku,
která je v současné době předmětem soudního jednání na základě trestního stíhání
pro podvod.

D. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti:
V roce 2009 jsme dosáhli zlepšeného hospodářského výsledku v celkové výši
130 251,82 Kč, coţ představuje zisk, který byl v plné výši převeden do rezervního
fondu.
Hospodářský výsledek v roce 2008 byl ve výši 30 492,27 Kč a byl rozdělen
v roce 2009 do fondu odměn částkou 5 492,- Kč a ve výši 25 000,27 Kč do rezervního
fondu.
Naše organizace hospodařila v roce 2009 velmi úsporně z důvodu
mimořádných událostí, které jsou komentovány ve výročních zprávách z roku 2009 –
jak ve zprávě o hospodaření tak o činnosti školy. Výše hospodářského výsledku je
rovněţ ovlivněna pořízením věcí a majetku z pojistného plnění a z finančních
prostředků ušetřených z částky na platy – sleva na sociálním pojištění v roce 2009.
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E. Hospodaření s peněžními fondy
Investiční fond byl tvořen v roce 2009 odpisy ve výši 51 468,00 Kč. Škola
realizovala investiční akci Rekonstrukce elektroinstalace z investiční dotace z rozpočtu
zřizovatele ve výši 1 302 000,- Kč a z vlastních zdrojů ve výši 9 552,07 Kč. Z fondu
jsme vyčerpali částku celkem 5 000,- Kč, coţ představuje odvod z odpisů.
Z pojistného plnění byl pořízen kopírovací stroj v částce 59 381,- Kč.
Stav fondu k 31.12.2009 vykazujeme ve výši 343 589,55 Kč a v této výši je finančně
kryt.
Rezervní fond jsme v roce 2009 tvořili přídělem z HV roku 2008 ve výši
25 000,27 Kč. Stav fondu k 31.12.2009 vykazujeme ve výši 335 495,39 Kč a je
finančně plně krytý.
Fond odměn jsme v roce 2009 tvořili přídělem z HV roku 2008 ve výši
5 492,- Kč, byla čerpána částka 5 818,- Kč na doplatek mzdy – příplatku za vedení
zástupkyně ředitelky školy za rok 2008. Stav fondu k 31.12.2009 vykazujeme ve výši
50 636,- Kč a v této výši je také finančně kryt.
Fond kulturních a sociálních potřeb jsme tvořili přídělem do fondu ve výši
96 039,- Kč. Čerpání bylo v celkové výši 129 619,- Kč, z toho např. nákup inventáře
ve výši 2 189,- Kč, příspěvek na stravování činil 17 130,- Kč, příspěvek na rekreaci ve
výši 42 990,- Kč, příspěvek na kulturu a tělovýchovu ve výši 31 165,- Kč, dary
k výročím ve výši 18 000,- Kč.
U tohoto fondu vykazujeme stav ve výši 77 088,40 Kč, z toho je finančně kryto
69 015,90 Kč, zůstatek nesplacené půjčky ve výši 5 000,- Kč a rozdíl ve výši 3 072,50
Kč, který jsme po poţáru nebyli schopni dohledat. Tato nesrovnalost je součástí
soudního jednání na základě trestního stíhání pro podvod.
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XI.

Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů

Za podpory Statutárního města Ostravy jsme získali neinvestiční dotaci ve výši
35 000,- Kč na realizaci dětského muzikálu „Lidojedi“.
Cílem dětského muzikálu LIDOJEDI bylo především propojování práce
jednotlivých oborů v ZUŠ a dále pak vydání CD s písničkami z tohoto muzikálového
představení.
První cíl byl beze zbytku naplněn a kolektivní prací se podařilo realizovat
muzikál, který má vysokou kvalitu a skvělé výkony.
Ţáci společným nácvikem připravili představení, ve kterém jsou hráči, herci,
zpěváky, muzikanty i vypravěči.
Cílenou kolektivní prací pak všichni ţáci splnili hlavní cíl – osobní
odpovědnost za společnou práci a umělecký růst!
Jedná se tak o unikátní projekt, kdy samotní ţáci dokáţou hrát celé představení
sami (bez přímé podpory pedagogů) a navíc si zhotovili část kostýmů k tomuto
muzikálu.
Představení muzikálu LIDOJEDI mělo premiéru dne 24. března 2010 v DK
Akord. Na tuto premiéru byli pozváni i zástupci statutárního města Ostravy. Základní
umělecká škola zajistila jasnou prezentaci Statutárního města Ostrava, za jehoţ
finanční podpory byl grant uskutečněn, stejně jako u všech dalších představení, která
byla odehrána.
Jak jiţ avizoval popis projektu, byly pozvány děti MŠ obvodu Ostrava-Jih,
celkem byla odehrána 4 představení v DK Akord pro cca 600 dětí a kapacitně nebyla
moţnost pozvat všechny předškoláky. Proto budeme v těchto představeních
pokračovat v září.
Dne 16.6.2010 jsme pozvali také ţáky ZŠ a dvě představení shlédlo přibliţně
290 školáků z prvních, druhých a třetích tříd.
Poslední představení tohoto školního roku bylo odehráno 17.6.2010
pro veřejnost, rovněţ v DK Akord, a musím konstatovat, ţe všechna představení,
ať pro malé či dospělé diváky vzbudila nadšení.
Bylo vydáno DVD se záznamem celého představení.
Projekt prokázal svou hodnotu a smysluplnost, stejně jako ukázal další
moţnosti pokračování této práce, která se stane novým cílem pro příští školní rok.
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XII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2009/2010 jsme se nezapojili do ţádných rozvojových
mezinárodních programů.

XIII. Spolupráce s odborovou organizací
Na škole v dubnu 2009 ukončila činnost odborová organizace z důvodu
nedostatku členů ZO, do této doby byla spolupráce korektní.

XIV. Zhodnocení
Vzhledem ke končící periodě pro zpracování „Vlastního hodnocení školy za
období 2007- 2010“, zpracovaného podle §12 odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů podle novely vyhlášky č.225/2009 Sb., kterou se mění
vyhláška č.15/2005 Sb., nebudu kapitolu závěrečné hodnocení rozepisovat jako
v minulých letech, neboť to je obsaţeno ve zmíněném dokumentu.

Jednotlivé kapitoly, kterými se zabývá vlastní hodnocení naší školy, jsou:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Materiálně technické vybavení školy.
Výchovně vzdělávací proces a jeho výsledky.
Psychohygiena zaměstnanců na pracovišti.
Komunikace s veřejností.
Zapojení do spolupráce s ostatními subjekty.
Prezentace školy na webu a v tisku.
Zapojení rodičovské veřejnosti formou dotazníkového průzkumu.
Propojení mezioborové spolupráce pedagogů a ţáků.
Zaměření na další moţnosti grantových projektů.

Můţeme konstatovat, ţe minulé období patřilo k velice náročnému a to jak
z důvodu stále trvajících prací na obnově majetku a dokumentace po poţáru v únoru
2009, tak z důvodu vysoce nastavených latěk pro naši práci.
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Dovolím si tvrdit, že jsme v tomto nesmírně náročném období obstáli a jsem
na své zaměstnance hrdá.
Děkuji všem, nejen zaměstnancům, ale i rodičům a žákům, za práci, kterou
jsme společně udělali a přeji celé škole hodně dalších úspěchů.

Jeanetta Faiglová
ředitelka školy

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 nejbliţší pracovní poradě .
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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