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1. Základní údaje o škole
Název:

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace

Sídlo:

Nádržní okruh 11, Opava
další místa poskytování vzdělávání:
Dvořákovy sady 4, Opava
Solná 8, Opava
Nádražní okruh 27, Opava

Právní forma:

příspěvková organizace

IZO:

110005937

Resortní identifikátor:

600004210

IČO:

47 81 35 12

Statutární orgán:

Mgr. Pavel Glogar (1. 8. 2018 – 31. 7. 2019)
zástupce statutárního orgánu s pověřením výkonu
v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu
z důvodu dočasné neobsazenosti pracovního místa
ředitele příspěvkové organizace
MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. (od 1. 8. 2019)

Zařazení do rejstříku škol:

1. 1. 2005

Poslední zápis
do rejstříku škol:

Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku dalších
uměleckých oborů ze dne 30. 11. 2017 s účinností
od 1. 1. 2018, č. j.: MSMT-29892/2017-2

Kapacita školy:

1600

Umělecké obory:

hudební, literárně-dramatický, taneční, výtvarný

Kontakty:

tel. ředitelství školy: 730 542 923
e-mail:
zusopava@zusopava.cz
webové stránky:
www.zusopava.cz

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Sídlo zřizovatele:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů a se souhlasem všech jmenovaných.
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2. Přehled oborů vzdělávání
Na základě usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/494 ze dne 14. 9. 2017 byly sloučeny
Základní umělecká škola, Opava, Solná 8, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Václava
Kálika, Opava, Nádražní okruh 11, příspěvková organizace a ke dni 1. 1. 2018 vznikl nový subjekt
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace.
Rozhodnutím o zápisu do školského rejstříku dalších ze dne 30. 11. 2017 s účinností od 1. 1. 2018,
č. j.: MSMT-29892/2017-2, se stala škola čtyř oborovou s těmito obory:
• hudební
• výtvarný
• taneční
• literárně dramatický
ve stupních:
• přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let
• studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I.
stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia
• přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří
neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok)
• studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky
• studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky (viz níže)
• případně studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
• příprava na SŠ a VŠ s uměleckým zaměřením – pouze pro žáky výtvarného oboru (viz níže)
formou:
• individuální výuky
• skupinové výuky (v HO dle RVP u některých předmětů až v počtu čtyř žáků)
• kolektivní výuky
Rozpis výuky uměleckých oborů v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání:
• Nádražní okruh 11, Opava – ředitelství školy
- hudební obor: klavírní, akordeonové a klávesových nástrojů, pěvecké, kytarové, smyčcové,
dechové oddělení
• Dvořákovy sady, Opava
- hudební obor: klavírní, dechové – dřevěných nástrojů a žesťových nástrojů, smyčcové
oddělení
- taneční obor
- literárně dramatický obor
• Solná 8, Opava
- výtvarný obor
• Nádražní okruh 27, Opava
- hudební obor: hra na varhany
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace je momentálně největších základní
uměleckou školou v kraji, může ji navštěvovat až 1 600 žáků.
Naplněnost školy je dána součtem naplněnosti bývalých subjektů. Přehled celkového počtu žáků
v jednotlivých oborech v minulých školních letech vzhledem k jejich samostatnosti a následnému
sloučení neuvádíme.
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V současné chvíli poptávka převyšuje možnou nabídku zhruba o více než stovku zájemců zejména o hru
na klavír, akustickou i elektrickou kytaru, o hru na bicí nástroje. Taktéž se jedná o zájemce výuky
ve výtvarném oboru a zájemce o přípravné studium hudebního oboru.

PŘEHLED STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ
Samostatné základní umělecké školy v Opavě od školního roku 2012/2013 vyučovaly před sloučením
obou škol paralelně podle Učebních plánů pro ZUŠ ČR schválené MŠMT ČR dne 26. června 1995
pod č. j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995, a také podle ŠVP bývalých škol.
Ve školním roce 2018/2019 škola vyučuje již pouze podle platného ŠVP ZUŠ Opava.
5.1 HUDEBNÍ OBOR1
5.1.1 Vzdělávací oblast HUDEBNÍ INTERPRETACE A TVORBA
5.1.1.1 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM I. stupně
5.1.1.2 PŘÍPRAVNÉ STUDIUM II. stupně
5.1.1.3 POVINNĚ VOLITELNÉ A NEPOVINNĚ VOLITELNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY
5.1.1.3.3.1 Vyučovací předmět: Akordeonový orchestr
5.1.1.3.3.2 Vyučovací předmět: Dechový orchestr
5.1.1.3.3.3 Vyučovací předmět: Kytarový orchestr
5.1.1.3.3.4 Vyučovací předmět: Smyčcový orchestr
5.1.1.3.3.5 Vyučovací předmět: Soubor zobcových fléten
5.1.1.3.3.6 Vyučovací předmět: Kapela
5.1.1.3.3.7 Vyučovací předmět: Klavírní seminář

1

Číslováno dle aktuálního ŠVP ZUŠ Opava.
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5.1.1.3.3.8 Vyučovací předmět: Hudební dílna
5.1.1.3.3.9 Vyučovací předmět: Pěvecký sbor
5.1.1.3.3.10 Vyučovací předmět: Cimbálová muzika
5.1.1.4 Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR
5.1.1.5 Studijní zaměření: HRA NA VARHANY
5.1.1.6 Studijní zaměření: HRA NA KLÁVESY
5.1.1.7 Studijní zaměření: HRA NA AKORDEON
5.1.1.8 Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE
5.1.1.9 Studijní zaměření: HRA NA JAZZOVÉ HOUSLE
5.1.1.10 Studijní zaměření: HRA NA VIOLU
5.1.1.11 Studijní zaměření: HRA NA VIOLONCELLO
5.1.1.12 Studijní zaměření: HRA NA KONTRABAS
5.1.1.13 Studijní zaměření: HRA NA CIMBÁL
5.1.1.14 Studijní zaměření: HRA NA KYTARU
5.1.1.15 Studijní zaměření: HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU
5.1.1.16 Studijní zaměření: HRA NA BASKYTARU
5.1.1.17 Studijní zaměření: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
5.1.1.18 Studijní zaměření: HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
5.1.1.19 Studijní zaměření: HRA NA KLARINET
5.1.1.20 Studijní zaměření: HRA NA SAXOFON
5.1.1.21 Studijní zaměření: HRA NA TRUBKU
5.1.1.22 Studijní zaměření: HRA NA LESNÍ ROH
5.1.1.23 Studijní zaměření: HRA NA POZOUN
5.1.1.24 Studijní zaměření: HRA NA TENOR
5.1.1.25 Studijní zaměření: HRA NA BARYTON
5.1.1.26 Studijní zaměření: HRA NA TUBU
5.1.1.27 Studijní zaměření: HRA NA BICÍ NÁSTROJE
5.1.1.28 Studijní zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV
5.1.1.29 Studijní zaměření: SBOROVÝ ZPĚV
5.1.2 Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE HUDBY
5.1.2.1 Vyučovací předmět: TEORIE V PRAXI
5.2 VÝTVARNÝ OBOR
5.2.1 Vzdělávací oblast VÝTVARNÁ TVORBA
5.2.1.1 Studijní zaměření: VIZUÁLNÍ TVORBA
5.2.1.2 Studijní zaměření: PŘÍPRAVA NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY S UMĚLECKÝM
ZAMĚŘENÍM
5.2.2 Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
5.2.2.1 Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ KULTURA
5.3 TANEČNÍ OBOR
5.3.1 Vzdělávací oblast TANEČNÍ TVORBA A INTERPRETACE
5.3.1.1 Studijní zaměření: TANEC
5.3.2. Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE TANEČNÍHO UMĚNÍ
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5.4 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
5.4.1 Vzdělávací oblast INTERPRETACE A TVORBA
5.4.1.1 Studijní zaměření: DIVADLO - HERECTVÍ
5.4.2. Vzdělávací oblast RECEPCE A REFLEXE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ

3. Personálního zabezpečení školy:
Ve sledovaném školním roce, konkrétně od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019, vykonával na základě usnesení
Rady kraje MSK č. 42/3777 ze dne 17. 7. 2018 Mgr. Pavel Glogar funkci zástupce statutárního orgánu
organizace v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu z důvodu dočasné neobsazenosti
pracovního místa ředitele příspěvkové organizace.
Od 1. 8. 2019 vede školu v pozici statutárního orgánu MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.
V pozici zástupkyně ředitele působila a dále působí Mgr. Ivana Sýkorová.
V pozici zástupce statutárního orgánu dále (tj. od 1. 8. 2019) setrvává Mgr. Pavel Glogar.

Počet zaměstnanců ve školním roce 2018/2019
Hudební obor
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci
Z toho ženy

Literárně
Taneční obor Výtvarný obor
dramatický obor

Celkem

46

2

2

7

57

-

-

-

-

9

30

0

2

7

46

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ:

Zaměstnanci
Interní pedagogičtí zaměstnanci

66

Počet zaměstnanců ve školním roce 2018/2019
fyzické osoby
přepočtené osoby
57
46,10

Externí pedagogičtí zaměstnanci

0

0

Interní nepedagogičtí zaměstnanci

9

7,97

Externí nepedagogičtí zaměstnanci

0

0

Celkem

66

54,07

Uvedené počty a součty v obou tabulkách vycházejí z výkazů S 24-01 a P 1-04 k datu 30. 9. 2018.
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Počet pedagogů v jednotlivých oborech/odděleních

HUDEBNÍ OBOR

klavírní oddělení

14

dechové oddělení

8

smyčcové oddělení

6

kytarové oddělení

4

akordeonové a klávesové

6

pěvecké oddělení

4

bicích nástrojů

2

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ
OBOR

2

TANEČNÍ OBOR

2

VÝTVARNÝ OBOR

7

Poměrně velký počet pedagogů hudebního oboru vyučuje kolektivní výuku v rámci vzdělávací oblasti
Recepce a reflexe hudby na škole organizovanou jako výuku předmětu Teorie v praxi – celkem
8 pedagogů.
Z pohledu předepsaných dokumentů všichni učitelé splňují odbornou kvalifikaci pro výkon práce
učitele na ZUŠ.
ZUŠ, Opava, p. o. zaměstnává na třech budovách 6 zaměstnanců s pracovní náplní školník, uklízečka,
dále v administrativním provozu 3 pracovnice.

4. Údaje o přijímacím řízení:
Koncem měsíce květen a v měsíci červen škola tradičně pořádá hlavní přijímací řízení. Dodatečné
přijímací řízení probíhá následně dle potřeby v měsících záři, popř. také v lednu následujícího
kalendářního roku (tzn. na druhé pololetí).
Zájemci jsou o konání přijímacího řízení informováni v místním tisku, na plakátovacích plochách
a prostřednictvím webových stránek školy, a to v dostatečném a stanoveném předstihu.
Ve sledovaném roce proběhla příprava na hlavní přijímací řízení v podobě pořadů pro děti
předškolního věku, naše pořady koncepčně připravené pro děti tohoto věku shlédlo především
v prostorách naší školy zhruba kolem 900 dětí v průběhu jarních měsíců. Kolem tří stovek dětí zejména
na nižším stupni základních škol shlédlo připravené pořady, s nimiž ZUŠ Opava hostoval na půdě
jednotlivých základních škol. Nemalou měrou k propagaci školy a následnému zájmu o přijímací řízení
přispěla velkoformátová akce ZUŠ OPEN, poprvé s účastí všech oborů a zapojením do projektu bývalé
8
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ZUŠ V. Kálika, a reference na úroveň jiných prezentací školy, kterých za sledovaný rok bylo téměř devět
set.
Počet přijatých žáků v roce 2018/2019
individuální výuka
kolektivní výuka

Hudební obor

152
40

Literárně dramatický obor

12

Taneční obor

27

Výtvarný obor

90

CELKEM

321

Uvedené počty a součty v obou tabulkách vycházejí z výkazů S 24-01 k datu 30. 9. 2018.
Přijímací řízení pro rok 2018/2019 proběhlo v souladu s platnými právními předpisy, zejm. s § 2. odst.
1. – 4. Vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
Kritéria potřebná pro úspěšné vykonání tzv. talentové zkoušky do jednotlivých oborů jsou pro uchazeče
dostupné na webových stránkách školy. Rodiče a zákonní zástupci přijatých zájemců o studium byli
obesláni oznámením o přijetí. Nepřijatí žáci byli ti, kteří prokázali potřebnou míru talentu, avšak
nemohli být přijati z důvodu již naplněné kapacity školy. Zákonní zástupci těchto uchazečů o studium
obdrželi oznámení o nepřijetí s informací, že situace po zápisu nově přijatých dětí a během školního
roku u stávajících žáků se může změnit, a že mohou být následně osloveni a přijati ke studiu.
Přijetí žáků do ZUŠ je limitováno, vedle individuálních předpokladů zájemců o studium, kapacitou
školy.
Tradičně největší zájem uchazeči o studium projevili o výuku ve hře na klavír, akustickou i elektrickou
kytaru, na bicí nástroje a o výuku sólového zpěvu. Velký zájem převyšující kapacitu možných přijatých
žáků je u zájemců o výuku ve výtvarném oboru a o přípravné studium hudebního oboru.
K 30. 9. 2018 (rozhodné datum k vykázání počtu žáků do statistického výkazu S 24-01) naše škola
poskytovala vzdělávání celkem 1519 žákům.
Počet žáků v roce 2018/2019 k 30. 9. 2018
Hudební obor

individuální výuka
kolektivní výuka

818
62

Literárně dramatický obor

43

Taneční obor

140

Výtvarný obor

456

CELKEM

1519
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Následující tabulka představuje rozložení žáků hudebního oboru podle studovaného hudebního
nástroje. Největším oddělením s počtem 232 žáků je klavírní oddělení.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Ve sledovaném školním roce 2018/2019 škola vyučovala podle platného ŠVP ZUŠ Opava.

Obor

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Hudební

765

37

0

Literárně dramatický

46

1

0

Taneční

123

0

0

Výtvarný

428

1

0

Celkem

1362

39

0
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Počet absolventů ve školním roce 2018/2019
Taneční obor Výtvarný obor

Literárně
dramatický
obor

Hudební
obor

Celkem

I. stupeň

8

31

2

48

89

I. st. - rozšířené
studium

0

19

0

0

19

II. stupeň

2

7

1

9

19

II. st. – rozšířené
studium

0

7

0

0

7

Celkem

10

64

3

57

134

CELKEM ABSOLVENTŮ: 134

Výsledky a umístění žáků ZUŠ Opava v soutěžích, soutěžních přehlídkách apod:
HUDEBNÍ OBOR:
Komorní hra s převahou dechových nástrojů:
Výsledky okresního kola:

Postupy do krajského kola:
Trio, Trio, kvintet, Flétnové trio, trio, Žesťové trio
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Výsledky krajského kola:

Postupy do ústředního kola
Trio
Výsledky ústředního kola:

Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)
Výsledky okresního kola:
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Postupy do krajského kola:
Fojtů Ondřej, Kurková Natálie, Tanekou Adrien, Trojančíková Vendula, Kolbová Iveta, Pavlík Martin,
Kvarteto a ANDANTE
Výsledky krajského kola:

Postupy do ústředního kola
Tanekou Adrien, Pavlík Martin
Zvláštní ocenění
Za vynikající pedagogickou činnost, za aranžmá skladeb paní učitelce Haně Noskové.
Výsledky ústředního kola:

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Výsledky okresního kola:
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Postupy do krajského kola:
Trio (ZUŠ Opava, ZUŠ Vladislava Vančury p.o.,Háj ve Slezsku), Kvarteto (ZUŠ Opava), Kvarteto (ZUŠ
Opava, ZUŠ Vladislava Vančury p.o.,Háj ve Slezsku), Trio (ZUŠ Opava), Trio (ZUŠ Opava)
Výsledky krajského kola:

Postupy do ústředního kola
Trio (ZUŠ Opava)
Návrhy na postup do ústředního kola (NP)
Kvarteto (ZUŠ Opava, ZUŠ Vladislava Vančury p.o.,Háj ve Slezsku)
Zvláštní ceny pro školy
Zvláštní ocenění za vynikající pedagogické vedení MgA. Marcele Foltisové
Výsledky ústředního kola:

Hra na elektronické klávesové nástroje
Výsledky okresního kola:
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Postupy do krajského kola:
Mrůzková Eva, Chodurová Nina, Hatalová Kateřina, Chodurová Soňa, Mitášová Barbora, Syková Adéla,
Mlýnek Tobiáš
Výsledky krajského kola:

Postupy do ústředního kola
Mlýnek Tobiáš
Zvláštní ceny
za zdařilé vlastní úpravy skladeb, za mimořádný interpretační výkon, ABSOLUTNÍ VÍTĚZ – Mlýnek Tobiáš
Výsledky ústředního kola:

Zvláštní ceny
za kreativní aranžmá – Mlýnek Tobiáš

Úspěchy žáků výtvarného oboru
19. ročník Zawsze zielono, zawsze niebiesko 2017, mezinárodní dětská výtvarná soutěž – bienále,
Galerie a středisko dětského výtvarného projevu, Toruň, Polsko:
Mezinárodní porota, která vybírala z více než čtrnácti tisíc děl ze 49 zemí světa, ocenila nejvyšším
oceněním, a to Cenou za grafiku Kristýnu Krejčiříkovou, 15 let (paní učitelka Zuzana Tázlarová) a dále
Čestné uznání obdržela Tereza Bučková, 13 let (paní učitelka Lenka Sýkorová).
Své výtvory na výstavě najdou i žáci paní ředitelky Ivany Sýkorové: Anna Aichmaierová, 12 let, Zuzana
Gacková, 10 let, Zuzana Jandová, 10 let, Adriana Mazáčová, 13 let, Viktorie Štěpáníková, 8 let. Žáci
Lenky Sýkorové: Tereza Bučková, 13 let, Adam Hlávka, 12 let, Aneta Kalusová, 13 let, Andrea Otáhalová,
13 let a David Vadínský, 16 let. Žáci Markéty Janečkové: Zuzana Černocká, 13 let, Kateřina Jamnická,
17 let, Veronika Rodáková, 14 let, Simona Sedláčková 13 let, Lucie Seidlerová, 17 let a Vojtěch Skuplík,
16 let. Žáci Zdeňky Pavlíčkové: Anna Amálie Doležalová, 12 let, Markéta Janečková, 10 let, Simona
Sikorová, 7 let, Emma Slámová, 9 let, Zuzana Tázlarová – učila, Martina Bjalková, 15 let, Magdaléna
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Černohorská, 17 let, Pavlína Hozová, 15 let, Klára Hrušková, 9 let, Kristýna Krejčiříková, 15 let, Pavla
Silná, 16 let a Václav Skalík, 7 let. (více viz http://galeriadziecka.com/)
Lidice 2019
Úspěch žáků výtvarného oboru na 47. ročníku dětské výtvarné soutěže Lidice 2019.
Matyáš Carbol (kresba P. Picasso) a Ester Tenglerová (kresba F. Kupka) žáci p. učitelky Zdeňky
Pavlíčkové uspěli na 47. ročníku dětské výtvarné soutěže Lidice 2019 a získali pro naši ZUŠ Čestná
uznání. Výsledky najdete zde: https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/

Úspěchy žáků ZUŠ při talentových zkouškách na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením
ve školním roce 2018/2019.
Posláním základních uměleckých škol je také i přípravy žáků pro studium na uměleckých školách vyšších
stupňů a pedagogických fakultách vysokých škol.
Na výtvarném oboru ZUŠ se ve školním roce 2018/2019 připravovalo k talentovým zkouškám
na střední a vysoké umělecké školy 30 žáků /21 SŠ, 9 VŠ/.
Na střední školy bylo přijato:
p. uč. Zuzana Bendíková:
Barbora Bjaková, SŠUP Opava – obor tvorba hraček
uč. Mgr. Markéta Janečková:
Simona Sedláčková, SŠP Krnov – umělecká řemesla
uč. Zdeňka Pavlíčková:
Michaela Palchká, SŠUP Opava -obor průmyslový design i tvorba hraček
Natálie Dostálová, SŠUP Opava – obor průmyslový design i tvorba hraček
Julie Binarová, SŠU Ostrava – obor malba
uč. Mgr. Lenka Přibylová:
Anna Mihat Shehata, SŠU Ostrava – obor fotografie a média
Dominika Holčáková, SŠUŘ Ostrava
Hana Jirků, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby – Michael, Praha
p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Andrea Otáhalová, SŠU Ostrava – obor grafický design, animace
Bernika Míčková, SŠUP Opava – obor průmyslová design i tvorba hraček
Tereza Bučková, SŠUP Opava – obor grafický design
Patricie Konopková, AVE ART Ostrava – obor průmyslový design
Marie Cecilie Švecová, SŠUP Opava – obor grafický design
uč. Zuzana Tázlarová:
Adéla Machovská, SŠUP Opava – obor grafický design i SŠU Ostrava – obor malba
Klaudie Urbanová, SŠU Ostrava, obor malba
V tanečním oboru ZUŠ se u p. uč. Hany Pinkovské připravovala Adriana Nguenová, která byly přijata
na taneční konzervatoř Duncan Centr v Praze.
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Žačka hudebního oboru Kateřina Halfarová, p. uč. Jany Polednové, byla přijata na Církevní
konzervatoř v Opavě, hra na příčnou flétnu.
Žák p. uč. Pavla Plánského, Vojtěch Šimera, byl přijat na Církevní konzervatoř v Opavě, hra
na klarinet.
Na vysoké školy byli po úspěšném vykonání talentových zkoušek přijati:
p.uč. Mgr. BcA. Lenka Sýkorová:
Jan Stuchlík, ČVUT Praha, fakulta architektury
uč. Zuzana Tázlarová:
Filip Chlápek, VUT Brno, fakulta architektury
Eliška Lukáčová, ČVUT Praha, fakulta architektury
Barbora Macháčková, Dějiny umění FF UP Olomouc, Dějiny umění FF MU Brno, Estetika FF MU Brno,
Teorie interaktivních médií FF MU Brno, Teorie dějin umění FF OU Ostrava
Magdaléna Černohorská, Dějiny umění FF MU Brno
Dalším úspěchem je, že žákyně výtvarného oboru a zároveň LDO u p. uč. Daniela Volného Viktorie
Pavlíčková se dostala, ve třetím ročníku studia na gymnáziu, na Divadelní fakultu JAMU v Brně
do Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů:
Vzdělávání na ZUŠ v naší republice je jedinečnou formou prevence sociálně patologických jevů.
Na škole jsme se zatím nesetkali ze strany našich žáků s jakýmikoliv problémy nevhodného chování,
žáci navštěvující ZUŠ vyplňují smysluplným způsobem svůj čas strávený mimo školy základní a střední
takovými aktivitami, které je naplňují a odvádějí od nevhodného chování.
Zařazujeme do výuky témata, ve kterých upozorňujeme na nebezpečné a společensky závažné jevy.
Diskutujeme o tématech chování k různým věkovým, společenským skupinám či nevhodných
aktivitách, v LDO k tomu používají i herecké etudy.
Ve vyučovacích skupinách máme děti různého stáří, čímž učíme žáky pomoci mladším. Ve sledovaném
roce jsme neměli žádné dítě ani s tělesným, ani s lehkým mentálním postižením. Jsme však připraveni
takovéto žáky integrovat do výuky a ostatním žákům dát příklad chování k této skupině spolužáků.
Sociálně slabí žáci mají možnost požádat ředitelství na základě předložených dokumentů o slevu
na školném, či rozdělení plateb školného.
Rozhovor, diskuse, taneční, herecké etudy, ale i výtvarné zpracování témat společensky, osobně
závažných jsou formy práce a metody, které ve výuce používáme. Takto se snažíme formovat jejich
vztah ke společnosti a vlastnímu životu v dospělosti.
Žáky upozorňujeme na akce ve městě, které s touto prevencí a nežádoucími jevy souvisí.
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:
Vzdělávací akce a semináře, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ všech oborů, si učitelé vybírají
z nabídky, které dostáváme prostřednictvím nabídky různých subjektů. Sami, popř. jednotlivá oddělení
či obory si sestavují plán dalšího vzdělávací. Akreditované semináře vybíráme většinou
od renomovaných institucí, u kterých je záruka kvality vzdělávání.
Spolupracujeme se Společností Jan Zrzavého v Olomouci, tady hledáme pouze výtvarné aktivity
a semináře subjektem je Národního informační a poradenského střediska pro kulturu využíváme také
nabídky akcí společnosti Nipos – Artama. Dále škola využívá akcí Janáčkovy konzervatoře v Ostravě,
Konzervatoř Brno, Rocková škola, Praha, Škola tvořivého myšlení Mirky Brázdové, NIDV Ostrava, KVIC
Nový Jičín, akce zřizovatele a KÚ MSK a jiné.
Přehled aktivit pedagogů v rámci DVPP:
18. 09.

Školení Noutee – nové sešity s Mgr. C. Kubišem, Ph.D.

14 pedagogů

06. 10.

Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk – Brno

2 pedagogové

12. 10.

Seminář pro porotce okresních a krajských kol EKN – Hulín

1 pedagog

16. 11.

Elektronická organizace soutěží ZUŠ – NIDV Ostrava

4 pedagogové

24. 11.

Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akord v současnosti – JKO 5 pedagogů

29. – 30. 11.

Syndrom vyhoření a stres v pedagogické praxi – Ostravice

5 pedagogů

01. 12.

Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování na ZUŠ I. – JKO

3 pedgogové

01. 12.

Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry I. – JKO

1 pedagog

12. 01.

Ostravská setkání s klarinetem: Klarinet v komorní hudbě – JKO

1 pedagog

26. 01.

Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ – JKO 6 pedagogů

13. 02.

Trubka v současnosti, řešení základních problémů hráčů – JKO

1 pedagog

16. 02.

Ostravská setkání s akordeonem: Uplat. akord. v současnosti – JKO

1 pedagog

19. 02.

Koncert a seminář Českého akordeonového tria – ZUŠ PJV Hlučín

4 pedagogové

28. 02.

Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky II. – JKO

1 pedagog

13. 04.

Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování na ZUŠ II. – JKO

2 pedagogové

22. 05.

Hra na elektr. klávesové nástroje (D. Forró) – SZUŠ D-Music Kroměříž

2 pedagogové

24. – 26. 05.

Sdílená imaginace, rozborový seminář – UTB Zlín

3 pedagogové

27. 05.

Jak rozezpívat nezpěváky – ZUŠ Krnov

2 pedagogové

10. 06.

Ostravská setkání se saxofonem: Saxofon v současnosti – JKO

1 pedagog
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Ve svém okolí využíváme i nabídky okolních institucí, které pořádají přednášky či workshopy
s výtvarnou tématikou. Jde především o Opavskou kulturní organizaci, společně s opavským Domem
uměním, dále společnost pro soudobé umění Bludný kámen, spolek Za Opavu a jiné.
Pokračujeme v návštěvách přednášek o umění architektuře, kde se zapojují naši bývalí žáci, tentokrát
o architektuře.
Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních
prázdnin.
Ředitelka, administrativní pracovnice se mimo jiné zúčastnily např. workshopů pořádaných
zřizovatelem FaMa, Nákupní portál, E-spis, Práce s Word Pressem, školení řidičů referentů společně
s dalšími zaměstnanci. aj.
Jeden zaměstnanec školy absolvoval v daném školním roce kvalifikační MŠMT akreditované studium
Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání profesních
znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které umožní výkon funkce ředitele školy
nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Naše škola působí také jako kulturní instituce s působností v rámci města Opava, opavského regionu
a v rámci moravskoslezského kraje, se záběrem napříč širokou veřejností, sociálními partnery
a vzdělávacími institucemi.
Mnoho akcí je spojeno s kulturními festivaly (Bezručova Opava, Další břehy) města Opavy
či s pořádanými aktivitami magistrátu, v rámci kterých se představujeme.
Město Opava vnímá naše výtvarné, hudební, produkce, akce a happeningy jako doplnění kulturního
života ve městě. Aktivity mimo vzdělávací oblast nabízíme ke zhlédnutí veřejnosti prostřednictvím
webu, Facebooku, Instagramu a plakátů na plakátovacích plochách.
Ve sledovaném školním roce se ZUŠ Opava prezentovala na více než 880 akcích, do kterých
nezapočítáváme interní třídní předehrávky.
Mezi stěžejní akce školy řadíme květnový ZUŠ OPEN – třetí ročník celorepublikového happeningu
základních uměleckých škol, které takto představují své opodstatněnou roli v systému školství české
republiky i v kulturním životě národa. Na ploše více než 4000 metrů čtverečných se na čtyřech
„jevištích“ představily všechny soubory školy, ve spolupráci všech oborů školy se prezentovalo více než
v pěti hodinové produkci množství žáků a pedagogů s repertoárem, který oslovil rodiče žáků,
posluchače, diváky, návštěvníky výstavy výtvarných prací i běžnou kolemjdoucí veřejnost.
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Mezi významní akce školy také řadíme již zmíněnou prezentaci na festivalech pořádaných statutárním
městem Opava, prezentaci na tradičních Vánočních či Velikonočních trzích. Nelze nezmínit prezentaci
školy pro děti předškolního věku, pro které jsme připravili zábavný výchovný koncert, který shlédlo více
než tisícovka dětí z opavských mateřských škol a dětí z okolí Opavy. Své opodstatnění spatřujeme
v konání akcí pro pacienty Slezské nemocnice, děti i seniory ve stacionářích a domovech, kam
přinášíme nejen umění, ale zejména potěšení a radost.

Září 2018:
•
•
•

02. 09.
04. 09.
07. 09.

•
•
•
•

07. – 08. 09.
15. 09.
15. 09.
18. 09.

Soutěž „Slavíček ze Slezska“ – Dolní Lomná
Koncert pro radost II. (61. Bezručova Opava) – Dolní náměstí, 18.00 hod.
Vernisáž výstavy Nadání je touha: Friedl Dicker-Brandeis a výtvarný
vzdělávací experiment (v rámci 61. ročníku Bezručova Opava) – ZUŠ Solná,
17.00 hod. (do 2. 11.)
Vystoupení cimbálové muziky na MFF Chodníčky k domovu, Opava
Vystoupení cimbálové muziky na MFF Třebovický koláč, Ostrava
Koncerty vítězů „Hlas slezska“ – Rybí trh 17.00 hod. + Slavkov 19.00 hod.
Vystoupení cimbálových muzik na setkání členů Onkoklubu Opava, Obecní
dům
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Zasvěceno kráse: Ateliér Alfonse Muchy (61. Bezručova Opava) – kostel
sv. Václava, živé obrazy podle plakátů A. Muchy s hudebním doprovodem
skupiny Longital ze Slovenska
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Říjen 2018:
•
•
•
•

01. 10.
06. 10.
17. 10.
17. 10.

Cimbálové muziky – Vystoupení v DD Bílá Opava
Vystoupení žáků na Tattoo Session Silesia – kostel sv. Václava
Předávání cen DíKy 2018 Rotary club Opava – sál školy, 18.00 hod.
Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka (J. Hasík) – ZUŠ Ostrava Zábřeh

Listopad 2018:
•
•

01. 11.
03. 11.

•
•
•

03. 11.
05. 11.
06. 11.

•
•
•
•

09. 11.
20. 11.
21. 11.
21. 11.

•
•
•

22. 11.
26. 11.
27. 11.

•
•

29. 11.
30. 11.
30. 11.

•

Cimbálové muziky – Vystoupení v DD Vila Vančurova, Opava
Vystoupení pro seniory – Dům dobré vůle (Charita Krnov), Město
Albrechtice Žáry, 11.00 hod.
Den včely: Výstava žáků VO – Obecní dům
Domy jako pozadí života: workshop a přednáška Ing. arch. M. Poláše, 15.30
Život ve městě: Pelíšky – SŠUP Opava, 17.00 hod. (vernisáž 6. 11. – ukončení
23. 11.)
Cimbálová muzika – Slavnostní koncert v družebním městě Ratiboř, Polsko
Vernisáž výstavy – Výstavní budova SZM, 17.00 hod.
Kytarová smršť – KD Na Rybníčku, celý den (16.30 hlavní koncert)
Koncerty pro uzavřené oddělení (4 až 5 oddělení) – Psychiatrická léčebna
Opava, 9.00-11.30 hod.
Magický klavír v proměnách času – CKO
Ježíškova pošta na Vánočních trzích, 16.00-18.00 hod.
Modré světlo, zimní hlas – vystoupení žáků pěv. oddělení a happening žáků
VO (Vánoční trhy) – Dolní náměstí, 16.00 hod.
Cimbálové muziky – Vánoční trhy Opava
Kytarový orchestr: Koncert – KD Psychiatrické nemocnice, 10.00 hod.
Advent na zemědělce – Masarykova střední zemědělská škola, 14.00 hod.
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Prosinec 2018:
•
•
•
•
•
•

01. 12.
05. 12.
06. 12.
06. 12.
06. 12.
07. 12.

•
•
•

08. 12.
10. – 11. 12.
10. 12.

•
•
•
•
•
•

10. 12.
12. 12.
12. 12.
13. 12.
13. 12.
13. 12.

Cimbálová muzika - Výroční koncert folklórních souborů – Slezské divadlo
Klavírní festival skladatele Petra Bazaly – ZUŠ Rýmařov, 9.00-16.00 hod.
Koncert v Klubu důchodců – Masarykova třída, 14.30 hod.
Vystoupení pro Domov seniorů Slavkov, 15.00-16.30 hod.
Vánoční koncert smyčc. oddělení a hostů – sál Knihovny PB, 16.00 hod.
Kytarový orchestr: Benefiční koncert nadace Kafira pro zrakově postižené –
kostel sv. Václava, 17. 00 hod.
Adventní koncert učitelů ZUŠ – Kostel Šanov u Červené vody, 15.00 hod.
Cimbálové muziky - Vánoční výchovné koncerty pro ZŠ
Akordeonový orchestr Andante: Adventní vystoupení pro Domov důchodců
– Masarykova třída
Předvánoční koncert ZUŠ – Slezské muzeum, 17.00 hod.
Mikulášské zpívání – MŠ Olomoucká, 9.30 hod.
Vánoční vystoupení – stacionář Mraveneček, 13.30 hod.
Koncert pro Psychiatrickou léčebnu – sál, 14.00 hod.
Vystoupení pro Domov sv. Zdislavy, 15.00-16.30 hod.
LDO: Pohádka na motivy H. Ch. Andersena „Děvčátko se sirkami“ – Vánoční
trhy Opava, 16.30 hod.
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•

14. 12.

•
•
•
•

14. 12.
14. 12.
17. 12.
19. 12.

•
•
•

20. 12.
20. 12.
21. 12.
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Akordeonový orchestr Andante: Adventní koncert pro Charitu Opava – sál,
9.00 hod.
Vánoční punčování (hra koled) – Psychiatrická léčebna Opava, 9.30 hod.
Taneční Vánoce – Kino Mír, 17.00 hod.
Těšíme se na vánoce nejen s klavírem … – sál, 17.00 hod.
Kytarový orchestr + žáci zpěvu: Charitativní koncert pro MŠ a ZŠ – Loutkové
divadlo, 10.00 hod.
Cimbálové muziky - Vánoční trhy Opava, vánoční zvykoslovný pořad
Vánoční podvečer akordeonů a kláves – sál Knihovny PB, 17.00 hod.
Vánoční vystoupení v Psychiatrické léčebně Opava (Pavilon 17), 10.00 hod.
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Leden 2019:
•
•
•
•

18. 01.
21. 01.
25. 01.
29. 01.

Vernisáž výstavy „Duhový kruh“: Zuzana Tázlarová a její žáci
Koncert k 65. výročí SVČ – kino Mír – Samiec (bicí soubor ZUŠ)
Školní přehlídka soutěže ZUŠ, akordeon-klávesy – sál, 13.00-18.00 hod.
Vernisáž výstavy „Slezsko v pohádkách a pověstech“ – Památník PB, 17.00
hod.
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Únor 2019:
•
•
•
•

Únor
12. 02.
15. 02.
16. 02.

•

20. 02.

•
•
•
•
•

20. 02.
21. 02.
25. 02.
27. 02.
28. 02.

Výstava: Výtvarná skupina ITA – výtvarný obor
Koncert dechového oddělení (školní přehlídka) – sál LDO, 17.00 .
Vystoupení žáků TO na plese ZŠ E. Beneše – KD Na Rybníčku, 20.00 hod.
Propagace soutěže „Hlas slezska“ Jakub Kořistka – Obchodní dům Breda,
12.30 hod.
Kytarový orchestr: Koncert pro zrakově postižené z Vlaštoviček – sál, 13.00
hod.
Vzpomínkový večer na folkloristu Jana Rohla – Památník PB, 16.30 hod.
Školní přehlídka žáků v komorní hře smyčcových nástrojů – sál, 15.00 hod.
Školní kolo oblastní klavírní přehlídky – sál, 16.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ, KH dechy – ZUŠ Dvořákovy sady
Okresní kolo soutěže ZUŠ, klávesy – ZUŠ Nádražní okruh (sál)

Březen 2019:
•

02. 03.

•
•
•
•

04. 03.
05. 03.
05. 03.
06. 03.

Vystoupení žesťového tria a žesťového kvintetu na plese ZŠ Slavkov, 20.00
hod.
Okresní kolo oblastní klavírní přehlídky – NO
Cimbálová muzika – Vystoupení na folklórní akci Masopust, Opava
Okresní kolo soutěže ZUŠ, KH smyčce – sál, 10.00 hod.
Okresní kolo soutěže ZUŠ, akordeon sólo, KH, orchestry – ZUŠ Hradec nad
Moravicí
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•
•
•
•
•
•
•
•

11. 3. – 5. 4.
20. 03.
22. 03.
22. 03.
23. 03.
26. 03.
27. – 28. 03.
28. 03.
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Výstava: Výtvarná skupina „X“ – výtvarný obor
Krajské kolo soutěže ZUŠ, KH dechy – ZUŠ J. R. Míši Orlová-Porubado 22. 03.
Opavský Skřivánek – SVČ, 8.00 hod.
Pěvecká soutěž „Hlas Slezska“ – OC Breda, 9.00-19.00 hod.
Cimbálové muziky - Krajská postupová přehlídka DFS v Orlové
Výchovné koncerty ZŠ Vrchní 9.00 hod. a ZŠ Vávrovice 10.55 hod.
Krajské kolo soutěže ZUŠ, akordeon – ZUŠ Klimkovice, celý den
12. ročník festivalu „Máme rádi baroko“ – CKO, 9.00 hod.
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Duben 2019:
•
•

01. 04.
01. 04.

•
•
•

02. 04.
03. 04.
04. 04.

•
•
•

04. 04.
07. 04.
08. 04.

•

08. 04.

•

08. 04.

•

09. 04.

•
•
•

09. – 10. 04.
10. 4. – 3. 5.
11. 04.

•
•
•
•
•
•
•

11. 04.
11. 04.
12. 04.
12. 04.
12. 04.
14. 04.
15. 04.

•
•
•
•
•

15. – 16. 04.
16. 04.
16. 04.
17. 04.
23. 04.

•
•

24. 04.
24. 04.

•
•
•

24. 04.
25. 04.
25. 04.

Hudební Klauniáda, MŠ Šrámkova 4 třídy (85) – sál školy, 10.00 hod.
Zahájení festivalu „Další břehy“ a charitativní akce Benefice pro Matýska,
Kostel sv. Václava, 17.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Havlíčkova (70) – sál školy, 9.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ E. Beneše (70) – sál školy, 9.30 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Riegrova (50), MŠ Pekařská (20) – sál školy, 10.00
hod.
Vystoupení žáků LDO – Velikonoční trhy, Dolní náměstí
Cimbálové muziky - Vynášení Mařeny, zvykoslovný pořad, Opava
Hudební Klauniáda, MŠ+ZŠ Chlebičov (35), MŠ Neumannova (24) – sál školy,
9.30 hod.
Velikonoční trhy Opava, 17.00 hod. – Akordeonové orchestry, Žesťový
soubor, Saxy
Animovaný projekt Moving Vincent před filmem Loving Vincent (Další
břehy) – kino Mír, 18.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Heydukova (25), MŠ Komárov (40), MŠ Srdíčko (25)
– sál školy, 10.00 hod.
Krajské kolo soutěže ZUŠ, KH smyčce – ZUŠ Bohumín
Výstava: Výtvarná skupina „ITA“ – výtvarný obor
Hudební hrátky, 9.00 hod. ZŠ Kylešovice (56), 10.30 hod. ZŠ Masaryka (40),
sál školy
Vystoupení pro pacienty – Psychiatrická nemocnice Opava, 9.00 hod.
Koncert žáků ZUŠ a studentů Konzervatoře – Aula CKNŘ, 19.00 hod.
Krajské kolo soutěže ZUŠ, EKN – ZUŠ B. Martinů Karviná, celý den
Oblastní klavírní přehlídka – celý den
Opavský skřivánek – Loutkové divadlo, 14.00 hod.
Cimbálové muziky - Květná neděle, zvykoslovný pořad, Opava
Hudební Klauniáda, MŠ+ZŠ M. Hoštice (40), MŠ Mnišská – sál školy, 9.30
hod.
Cimbálové muziky - Velikonoční výchovné koncerty pro ZŠ Opava
Okresní kytarová přehlídka – Aula CKNŘ, 9.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ 17. listopadu (75) – sál školy, 9.30 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Otická (27), MŠ V. Hoštice (50) – sál školy, 9.45 hod.
Hudební hrátky, 9.00 h. ZŠ Kylešovice (60), 10.30 h. ZŠ Nový svět (52), sál
školy
Vystoupení tanečního oboru – MŠ Otická, 8.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Na Pastvisku (50), MŠ Šrámkova (28) – sál školy,
10.00 hod.
Vystoupení žáků na inauguraci děkanky – Slezská univerzita, 10.00 hod.
Vystoupení tanečního oboru – MŠ Sluníčko, 8.00 hod.
Mezinárodní kytarová soutěž F. Sora – Frýdek-Místek, 9.00-19.00 hod.
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25. 04.

•
•

26. 04.
26. 04.

•
•
•

26. – 28. 04.
29. 04.
29. 04.

•
•

29. 04.
30. 04.

•
•

30. 04.
30. 04.
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Hudební Klauniáda, MŠ Sadová (25), MŠ Mostní (20), MŠ E. Beneše (20) –
sál školy, 10.00 hod.
Mezinárodní festival Piosenki w Zorach – pěv. oddělení
Hudební Klauniáda, MŠ Vaníčkova (35), MŠ Suché Lazce (20) – sál školy,
9.30 hod.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, KH dechy – ZUŠ Liberec
Vystoupení tanečního oboru – MŠ Křesťanská, 8.00 hod.
Hudební Klauniáda, MŠ Vávrovice (25), MŠ Olomoucká (50) – sál školy, 9.15
hod.
Koncert smyčcového oddělení – sál Knihovny PB, 16.00 hod.
Hudební hrátky, 9.00 h. ZŠ Kylešovice, Hněvošice (62), 10.30 h. ZŠ Englišová
(60), sál školy
Soutěž „Múzy Leona Juřici“ (kytarové duo) – ZUŠ J. R. Míši Orlová-Poruba
Koncert pro setkání seniorů v Neplachovicích, 14.00 hod.
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Květen 2019:
•
•
•
•

01. 05.
02. 05.
03. 05.
03. 05.

•
•
•
•
•
•
•

03. 05.
04. 05.
06. 05.
07. 05.
07. 05.
09. 05.
09. 05.

•
•
•
•
•
•
•
•

09. 05.
09. 05.
10. 05.
10. – 12. 05.
14. 05.
15. 05.
15. 05.
16. 05.

Cimbálové muziky - Stavění máje, zvykoslovný pořad, Opava
Koncert pěveckého oddělení – sál, 16.00 hod.
Výchovné koncerty pro 1. a 2. třídu ZŠ Neplachovice, 8.15-11.00 hod.
Workshop malíře Aleše Zapletala „Krajinomalba jako vyjádření identity“ –
ZUŠ VO učebna č. 2, 16. 00-19. 00 hod.
Májový koncert akordeonů a kláves – sál, 17.00 hod.
Koncert Kytarového orchestru – Zámek Litultovice, 16.00
Jarní koncert klavírního oddělení – sál, 16.30 hod.
Šablony – ZUŠ Kravaře-Štěpánkovice, 16.30 hod.
Vernisáž výstavy: Zuzana Bendíková a její žáci – ZUŠ Solná 8, 17.00 hod.
Vystoupení žáků tanečního oboru na Den matek – KD Žimrovice
Hudební hrátky, 9.00 hod. ZŠ Masaryka (65), 10.30 hod. ZŠ Masaryka (65),
sál školy
Workshopy na VO s žáky VO ZUŠ Litovel
Společný koncert ZUŠ Opava a ZUŠ Litovel – sál, 17.00 hodin
1. Absolventský koncert – sál, 17.00 hod.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, akordeon – ZUŠ T. Brzkové Plzeň
Koncert s pasováním muzikantů – sál, 17.00 hodin
Vystoupení tanečního oboru – MŠ Riegrova, 8.00 hod.
Koncert s pasováním muzikantů – sál, 17.00 hodin
Vystoupení tanečního oboru – MŠ Havlíčkova, 8.00 hod.
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16. 05.

•

16. 05.

•
•
•
•
•
•
•

17. – 19. 05.
21. 05.
22. 05.
23. – 25. 05.
24. 05.
24. – 26. 05.
25. 05.

•
•

25. 05.
26. 05.

•
•
•

28. 05.
28. 05.
29. 05.

•
•
•

29. 05.
30. 05.
31. 05.

•
•

31. 05.
31. 05.
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Vernisáž výstavy „Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy“ –
Památník PB, 17.00 hod.
Cimbálové muziky - Dětská píseň, přehlídka souborů Opavska – Loutkové
divadlo, 17.00 hod.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, KH smyčce – ZUŠ Jindřichův Hradec
Okresní koncert učitelů ZUŠ – Zámek Kravaře, 17.30 hod.
Hudební hrátky – sál školy, 9.00 hod.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ, EKN – SZUŠ D-Music Kroměříž
2. Absolventský koncert – sál, 17.00 hod.
Pěvecká soutěž Hlas Slezska – Music club Kofola Krnov
II. ročník KLAP (Klimkovické lázeňské akordeonové přehlídky) – sál Sanatorií
Klimkovice, 14.00-19.00 hod.
Koncert tanečního oboru – Slezské divadlo, 17.00 hod.
Zpěváček 2019 – soutěž lidových zpěváků, národní přehlídka – Rožnov pod
Radhoštěm
Talenty regionu – Janáčkova konzervatoř v Ostravě, 11.00 hod.
Vernisáž výstavy loutek „Kočovní loutkaři“ – Slezské muzeum, 17.00 hod.
Instalace výstavy VO, Věda a technika v obrazech, výtvarná přehlídka – Svět
techniky, Dolní Vítkovice
LDO – Wifi chaloupka, 15.00 hod.
Vystoupení přípravného ročníku tanečního oboru – sál DS, 17.00 hod.
Cimbálová muzika - Slavnostní zahájení Mistrovství republiky v psaní na PC
– ZŠ Ochranova, 8.00 hod.
Výchovný koncert pro ZŠ E. Beneše – sál, 9.00 hod.
ZUŠ Open, Sady svobody
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Červen 2019:
•
•
•
•

01. 06.
01. 06.
01. 06.
02. 06.

•

04. 06.

•
•
•

04. 06.
05. 06.
05. 06.

•

05. 06.

•
•
•
•

06. 06.
06. 06.
07. 06.
07. 06.

•
•
•

09. 06.
10. 06.
10. 06.

•
•

14. 06.
14. 06.

•

14. 06.

•

14. 06.

•
•

14. – 16. 06.
15. 06.

•
•

17. 06.
19. 06.

•
•
•
•
•

19. 06.
19. 06.
20. 06.
21. 06.
25. 06.

Akordeonový orchestr Andante: Festival Srdeční záležitost, Hlučín
Cimbálové muziky - Vystoupení na MDFF „Děcka, poče se hrač“, Opava
Vystoupení tanečního oboru – Fórum Karolína, 10.00 hod.
Cimbálové muziky - Vystoupení na folklórních slavnostech – Polanka Wielka
(Polsko)
Koncert vítězů 2019 – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí, 13.00
hod.
LDO – Na ostří nože, sál DS, 15.00 hod.
Sl. předávání maturitních vysvědčení SŠHS – sv. Václav, 14.00 hod.
Sl. předávání maturitních vysvědčení SPŠ Stavební – KD Na Rybníčku, 16.30
hod.
Vystoupení pro Slezskou univerzitu „Fakulta a její lidé“ – Galerie Breda,
17.00 hod.
Zahradní slavnost (česko-polský koncert) – zahrada SVČ, 16.00 hod.
Absolventský koncert žáků ZUŠ – Club Art, 17.00 hod.
Sl. předávání maturitních vysvědčení – aula SPaUŠ Opava, 11.00 hod.
Ak. orch. Andante: Koncert v Hlučíně (pořádá ZUŠ Hlučín) – Radnice Obřadní síň, 17.00 hod.
Dechový festival s mezinárodní účastí, Opava – Benek + příslušní učitelé
LDO – Dračí oko, 15.00 hod.
Cimbálové muziky - Vystoupení pro seniory – Domov důchodců, Kateřinky
Rolnická, 16.00 hod.
Koncert pro dárce krve – Slezská nemocnice, 8.30 hod.
Vystoupení na předávání maturitních vysvědčení Obchodní Akademie – KD
Na Rybníčku, 11.15 a 13.15 hod.
Absolventský koncert Artur Kristýnek, Michal Otto Mikolajek a Tobiáš
Pěchula – sál, 17.00 hod.
Vernisáž výstavy: I. Sýkorová a její žáci a vystoupení akordeonového dua R.
Kulla, M. Žurek – ZUŠ Solná, 17.00 hod. (14. 6. – 6. 9.)
Cimbálová muzika mladší: Celostátní přehlídka DFS v Jihlavě
Cimbálová muzika starší: Festival dětských folklórních souborů, Frýdek
Místek
LDO: Deník Anny Frankové – Loutkové divadlo, 18.00 hod.
Zawsze zielono, zawsze niebiesko, Toruň 2017 – výtvarný obor (sběr
výtvarných prací)
Koncert Kytarového orchestru pro zrakově postižené – sál, 13.00 hod.
LDO: Hodinářka Pružinka – sál LDO (Dvořákovy sady), 15.30 hod.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení – SOA Klimkovice, 17.00 hod.
Krajský koncert učitelů – sál, 17.00 hod.
Akordeonový orchestr Andante: Koncert pro charitní domov Kylešovská,
16.00 hod.
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25. 06.

•

26. 06.
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LDO: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
– Loutkové divadlo, 18.00 hod.
Vystoupení na předání vysvědčení pro SŠ Husova – KD Na Rybníčku, 14.00

Červenec, srpen 2019:
•
•

14. – 21. 08.
24. 08.

Cimbálové muziky – Folklórní slavnosti v Dugim Ratu (Chorvatsko)
Cimbálové muziky – Frenštátské slavnosti folklóru
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí:
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace roce 2018/2019 neměla kontrolu ze strany
ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy:
Výnosy školy měla škola ve výši:

34 291 686,22 Kč.

Náklady spojené s provozem byly ve výši:

34 142 693,60 Kč.

Škola v roce 2018 skončila hospodářským výsledkem ve výši:

148 992,62 Kč.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2018:

Druh dotace
UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání

Poskytnuto

Skutečné čerpání

Vratka

k 31.12 2018

k 31.12.2018

dotace

30.603.605,-

30.603.605,-

0

22.147.343,-

22.147.343,-

0

305.000,-

305.000,-

0

7.633.855,-

7.633.855,-

0

UZ 33353 - FKSP

442.947,-

442.947,-

0

UZ 33353 - ONIV

74.460,-

74.460,-

0

30.603.605,-

30.603.605,-

0

68.000,--

68.000,--

0

30.671.605,--

30.671.605,--

0

z toho:
UZ 33353 - prostředky na platy
UZ 33353 - ostatní osobní náklady - OON
UZ 33353 - zákonné odvody

Celkem – příspěvek MŠMT
UZ 205 – přísp. od zřizovatele na odpisy
Celkem – příspěvek na provoz

Majetek Základní umělecké školy Opava k 31. 12. 2018:
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
stav k 31. 12. 2018: 257 929,50 Kč
účet 021 Stavby (jiné nebytové domy)
stav k 31. 12. 2018: 16 489 069,00 Kč
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
stav k 31. 12. 2018: 3 582 095,50 Kč
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účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
stav k 31. 12. 2018: 9 214 610,04 Kč
účet 031 Pozemky
stav k 31. 12. 2018: 2 693 050,00 Kč
Organizace Základní umělecká škola Opava k 31. 12. 2018 hospodařila s majetkem 32 236 754,04 Kč.
Vlastní výnosy školy (školné, půjčovné, úroky, použití fondů) 3 619 724,00 Kč.
Hospodářský výsledek
V hlavní činnosti bylo v roce 2018 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 148 992,62 Kč,
hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 0 Kč.
Výnosy v hlavní činnosti:

34 291 686,22 Kč

Náklady v hlavní činnosti:

34 142 693,60 Kč

Výnosy v doplňkové činnosti:

12 000,00 Kč

Náklady v doplňkové činnosti:

12 000,00 Kč

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Škola ve šk. roce 2018/2019 se ZUŠ nezapojila do žádných rozvojových a mezinárodních programů.
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace ve sledovaném roce předložila ke schválení
žádost o realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014488 a pod názvem projektu Šablony II – Profesní rozvoj
pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Opava.
Cílová částka v hodnotě 1 826296 Kč byla zvolena, nastavena a naplánovaná na realizaci aktivit, které
jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv. Dále jsou podporovány aktivity jako komunitně osvětová setkávání, realizace projektových
dnů mimo i ve škole, inovativní metody výuky s využitím ICT.
Realizace aktivit je plánovaná na školní roky 2019/2020 až 2020/2021.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:
Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů:
Ve školním roce 2018/2019 škola nežádala o financování projektů jinou instituci, neměla úhrady
z cizích zdrojů.

14. Údaje o spolupráci s odborovými
zaměstnavatelů a dalšími partnery:

organizacemi,

organizacemi

Na ZUŠ Opava působí ZOOS odborové organizace. Spolupráce s odborovou organizací byly
ve sledovaném roce na profesionální úrovni ve všech jednáních, projednáváních, poskytování
a vzájemné výměně informací a námětů (řešena byla především vyhlášena organizační změna
související s ukončením pracovního poměru zaměstnance a řešení pracovního úrazu ve dvou
případech).
Dalším partnerem školy je Spolek rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, jehož smyslem má být
především pomoc, zejména finanční a organizační, neboť z příspěvků rodičů našich žáků přispívá spolek
na některé aktivity školy, jako například příspěvek na jízdné na koncerty, výstavy a exkurze, dopravné
na přehlídky a festivaly, ceny pro oceněné děti v rámci soutěží apod. Spolek přispívá také na knihy
a materiál pro výuku, vernisáže a jiné akce. Spolupráce s částí výboru spolku poněkud nesplňovala svůj
účel (v čase po konkurzním řízení v červnu 2018 a následném neobsazení místa ředitele školy),
Po neprojednání dopisu výborem a všemi členy výboru, ve kterém byly adresováním zřizovateli školy
poskytnuty nesprávné a nepravdivé informace a předloženy neuskutečnitelné požadavky, které by
vedly k nedodržování základních legislativních předpisů vedením školy, někteří členové výboru
po výzvě vedení školy a plénem rodičů při shromáždění spolku rezignovali. S novým výborem spolku
byla následně navázána úzká a vzájemně korektní spolupráce, jež je na příkladné úrovni a ku prospěchu
věci a zejména ku prospěchu žákům naší školy.

15. Závěr:
ZUŠ Opava se po sloučení dvou škol stala největší základní uměleckou školou v Moravskoslezském kraji,
patří mezi pětici největších škol v naší republice. Po sloučení a konkurzním řízení v červnu 2018 nedošlo
k obsazení místa vedoucího příspěvkové organizace (ředitele školy). Ačkoli ve vedení takto velké školy
stáli pouze dva lidé, škola plnila všechny úkoly a cíle výchovně – vzdělávacího procesu. Pracovně právní
proces byl realizován v souladu se všemi legislativními předpisy, stejně jako hospodaření s majetkem
školy a finančními prostředky. Na tomto místě je patřičné poděkovat všem pedagogům školy za jejich
příkladné nasazení a zainteresovanost při plnění cílů výchovně-vzdělávacích, uměleckých,
komunikačních, sociálních a kulturních. Vyzdvihnou je potřeba především angažovanost
a profesionalitu při prezentačních činnostech školy, ať už se jedná o koncerty, vystoupení, představení,
výstavní činnost před širokou veřejností, také i před odbornou veřejností v rámci přehlídek, festivalů
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nebo ministerstvem školství vyhlášenou Soutěží ZUŠ, a také akce školy a práci jejich pedagogů v oblasti
charitativní a práce s postiženými dětmi, kterým se snaží přinést radost nejen z umění.
ZUŠ Opava poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech již 95 let (tomuto výročí
uměleckého školství v Opavě bude věnována prezentační činnost školy v prvním pololetí školného roku
2019/2020). Škola připravuje své žáky také pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření
a v konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým
zaměřením. Realizuje výchovně-vzdělávací proces v oblasti umění na základě vzdělávání žáků
v praktickém provádění umění, dále pak obohacuje a rozvíjí kompetence žáků využitelné v osobním
i občanském životě, předává historické kulturní hodnoty a rozvíjí estetické cítění a vztahu ke krásnu
a celkově k umění. Působí na takové úrovni, aby odborná i laická veřejnost, představitelé města Opavy
i Moravskoslezského kraje, partneři na poli umělecké spolupráce, partneři nejen v uměleckém
vzdělávání, instituce i jednotlivé osobnosti nadále kvitovali a oceňovali existenci ZUŠ, a vnímali školu
jako svébytného, významného a opodstatněného nositele a reprezentanta edukativního a kulturního
života města Opavy a regionu.
ZUŠ nemá školskou radu. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě.

V Opavě, 23. 10. 2019.

Vypracoval:

Mgr. Pavel Glogar
ve sledovaném roce zástupce statutárního orgánu s pověřením výkonu
v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu z důvodu dočasné
neobsazenosti pracovního místa ředitele příspěvkové organizace

Schválil:

MgA. Lukáš Poledna, Ph. D.
ředitel školy
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