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1. Základní údaje o škole 

 Název:    Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace  

 Sídlo:     Nádražní 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:   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:  733546188 

     e-mail:   reditel@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 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 největší základní uměleckou 

školou v kraji, může ji navštěvovat až 1 600 žáků. 

Naplněnost školy je dána součtem naplněnosti bývalých subjektů. V současné chvíli poptávka 

převyšuje možnou nabídku zhruba o více než stovku zájemců, zejména u hry na klavír, akustické 
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i elektrické kytary, u hry na bicí nástroje. Taktéž se jedná o zájemce výuky ve výtvarném oboru 

a zájemce o přípravné studium hudebního oboru. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo rozdělení studentů následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žáků v roce 2019/2020 k 30. 9. 2019 

Hudební obor 
individuální výuka 816 

kolektivní výuka 80 

Literárně dramatický obor 46 

Taneční obor 151 

Výtvarný obor 458 

CELKEM 1551 
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PŘEHLED STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ 

Škola vyučuje podle 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 

               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 

                                                           
 

1 Číslováno dle ŠVP ZUŠ Opava pro školní rok 2019/2020. 
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          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 

           

5.3 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 

 

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 
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3. Personální zabezpečení školy 

Od 1. 8. 2019 vede školu v pozici statutárního orgánu MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. 

V pozici zástupkyně ředitele působila Mgr. Ivana Sýkorová. 

V pozici zástupce statutárního orgánu (tj. od 1. 8. 2019) setrvává Mgr. Pavel Glogar. 

 

Počet zaměstnanců ve školním roce 2019/2020 

 Hudební obor 
Literárně 

dramatický obor 
Taneční obor Výtvarný obor Celkem 

Pedagogičtí 
pracovníci 

46 2 3 6 57 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

- - - - 10 

Z toho ženy 30 0 3 6 39 

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ:     67 

 

        

      Uvedené počty a součty v obou tabulkách vycházejí z výkazů S 24-01 a P 1-04 k datu 30. 9. 2019. 

 

Zaměstnanci 
Počet zaměstnanců ve školním roce 2019/2020 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí zaměstnanci 57 46,60 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 0 0 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci 10 7,53 

Externí nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 

Celkem 67 54,13 

Počet pedagogů v jednotlivých oborech/odděleních 

HUDEBNÍ OBOR 

klavírní oddělení 15 

dechové oddělení 8 

smyčcové oddělení 6 

kytarové oddělení 5 

akordeonové a klávesové 9 

pěvecké oddělení 5 

bicích nástrojů + cimbál 3 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR 

2 

TANEČNÍ OBOR 3 

VÝTVARNÝ OBOR 6 
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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.  

ZUŠ, Opava, p. o. zaměstnává na třech budovách 7 zaměstnanců s pracovní náplní školník, uklízečka, 

dále v administrativním provozu 3 pracovnice.  

 

 

 

  



 

Základní umělecká škola, Opava,   Výroční zpráva o činnosti školy 
příspěvková organizace  za rok 2019/2020 

 

 
10 

 
 

4. Přijímací řízení 

Koncem měsíce květen a v měsíci červen škola tradičně pořádá hlavní přijímací řízení pro další školní 

rok. 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, Facebookovém profilu školy, a to řádně v dostatečném 

a stanoveném předstihu.  

       

Přijímací řízení pro rok 2019/2020 proběhlo v souladu s platnými právními předpisy, zejm. s § 2 

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

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 (Škola malých 

muzikantů). 

K 30. 9. 2019 (rozhodné datum k vykázání počtu žáků do statistického výkazu S 24-01) naše škola 

poskytovala vzdělávání celkem 1551 žákům.  

Na jaře 2020 nemohly, z důvodu opatření proti šíření nemoci Covid-19, proběhnout tradiční pořady 

pro děti předškolního věku v prostorách školy, ani hostující pořady na místních základních školách, 

které obvykle zhlédly stovky opavských dětí. Přesto byl zájem uchazečů o výuku v naší škole pro školní 

rok 2020/2021 dostatečný, v určitých případech i převyšující možnou nabídku.  

Z bezpečnostních důvodů byl nově vytvořen online rezervační systém na webových stránkách školy, 

který umožnil dodržování bezpečných rozestupů a zabránil shlukování osob. 

 

Počet přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 

Hudební obor 
individuální výuka 177 

kolektivní výuka 52 

Literárně dramatický obor 15 

Taneční obor 34 

Výtvarný obor 107 

CELKEM 385 
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5. Výsledky vzdělávání  

Ve sledovaném školním roce 2019/2020 škola vyučovala podle platného ŠVP ZUŠ Opava. 

 

Obor Vyznamenání Prospěl Neprospěl 

Hudební 764 43 0 

Literárně dramatický 44 3 0 

Taneční 122 0 0 

Výtvarný 439 1 0 

Celkem 1369 47 0 

 

Počet absolventů ve školním roce 2019/2020 

 Taneční obor Výtvarný obor 
Literárně 

dramatický 
obor 

Hudební 
obor 

Celkem 

I. stupeň 12 41 1 68 122 

I. st. - rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

II. stupeň 0 10 2 8 20 

II. st. – rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

Celkem 12 51 3 76 142 

CELKEM ABSOLVENTŮ:    142 
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Organizace soutěží ZUŠ byly poznamenány pandemií Covid-19. Proběhly pouze okresní kola, všechna 

navazující krajská a další kola byla zrušena. 

 
Výsledky a umístění žáků ZUŠ Opava v soutěžích, soutěžních přehlídkách apod. 
 
HUDEBNÍ OBOR: Okresní kola soutěže ZUŠ 

 
Klavír / ZUŠ Opava – sál 25. a 26. února 2020 

Žák Umístění Učitel 

Artur Kristýnek 1. místo absolutní vítěz 
postup do krajského kola 

Margareta Didi Kristýnková 

Max Marienka 1. místo postup do krajského kola Margareta Didi Kristýnková 

Arden Alexander 
Zadrick 

1. místo postup do krajského kola Margareta Didi Kristýnková 

Teo Bumbálek 1. místo postup do krajského kola Margareta Didi Kristýnková 

Markéta Hartošová 1. místo postup do krajského kola MgA. Lukáš Poledna, Ph.D. 

Filip Jedlička 1. místo  Renata Godovská 

Martin Šlejmar 1. místo  Renata Godovská 

Adam Kotyk 1. místo  Ludmila Majnušová 

Jana Dostálová 1. místo  Ludmila Majnušová 

Bára Palasová 1. místo  Ludmila Majnušová 

Kristýna Košárková 1. místo  Ludmila Majnušová 

Petr Havrlant 1. místo   Mgr. Hana Zechová 

Eliška Křepelová 2. místo  Ludmila Majnušová 

Jan Horák 2. místo  Gabriela Westová 

Markéta Vojtková 2. místo  Mgr. Hana Zechová 

Sofie Uvírová 2. místo  Mgr. Hana Zechová 

 
Smyčcové nástroje / ZUŠ Opava – sál, 19. a 20. února 2020 

Žák Umístění Učitel 

Hra na housle 

Tereza Anna Králová  1. místo absolutní vítěz,  
zvláštní ocenění za 
provedení Sonaty A Dur 
G. F. Händla, 
postup do krajského kola 

MgA. Marcela Foltisová 

Dorota Košárková  1. místo postup do krajského kola MgA. Marcela Foltisová 

Aneta Kubalová  1. místo postup do krajského kola MgA. Marcela Foltisová 

Julie Boková  1. místo postup do krajského kola MgA. Marcela Foltisová 

Magdalena Kuhnová 1. místo postup do krajského kola Danuše Raabová 

Jakub Ludvík  1. místo postup do krajského kola Danuše Raabová 

Michal Groda 2. místo  MgA. Marcela Foltisová 

Bára Hejátková 1. místo  MgA. Marcela Foltisová 

Markéta Matulová 2. místo  Danuše Raabová 

Amálie Matyášková 2. místo  Lenka Židková 

Pavel Vašíček 2. místo  Lenka Židková 

Thuy Linh Nguyenová 3. místo  Lenka Židková 

Hra na violu 

Alžběta Wajdová 1. místo postup do krajského kola Danuše Raabová 
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Hra na violoncello 

Ema Jírová  1. místo  postup do krajského kola BcA. Dominika Trgiňová 

Václav Kimmel  1. místo   BcA. Dominika Trgiňová 

 
Kytara / ZUŠ Opava – sál, 2. března 2020 

Žák Umístění Učitel 

Anna Amélie 
Doleželová 

1. místo absolutní vítězka 
postup do krajského kola 

Pavel Marek 

Jana Grygerová 1. místo postup do krajského kola Dana Plánská 

Adam Kovalčík 1. místo postup do krajského kola Pavel Marek 

Tedeáš Dvorský 1. místo postup do krajského kola Lenka Lebedová 

Adéla Ištvánková 1. místo  Irena Rybová 

Šimon Ihn 1. místo  Lenka Lebedová 

Adam Ondřej 1. místo  MgA. Michaela Ripková 

Filip Vašíček 1. místo  MgA. Michaela Ripková 

Jáchym Hasík 2. místo  Lenka Lebedová 

Drahomíra Světlíková 2. místo  Dana Plánská 

Kytarové kvarteto: 
Natálie Špánková, 
Šimon Ihn, 
Tereza Gajdušková, 
Tadeáš Dvorský 

1. místo  Lenka Lebedová 

 

6. ročník soutěže žáků ZUŠ Moravskoslezského kraje: Múzy Ilji Hurníka 

Soutěž proběhla 15. 10. 2019 v ZUŠ Ostrava-Zábřeh. Školu reprezentovali 2 kytaristé, žáci učitelky 

Lenky Lebedové: Tadeáš Dvorský, který získal stříbrné pásmo, a Jáchym Hasík, který dosáhl na nejvyšší 

příčku zlaté pásmo.  

 

Mezinárodní akordeonové dny v Praze 

Dne 2. 11. 2019 se akordeonový orchestr Andante v čele s dirigentkou Hanou Noskovou zúčastnil 

Mezinárodních akordeonových dnů v Praze, kde získal v XII. kategorii orchestrální hry zlaté pásmo. 

 

Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020 

Karlovarský kraj / 19.01.2020 - 24.01.2020 

3. místo kategorii Hra na el. klávesové nástroje získal Tobiáš Mlýnek. 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR 

Úspěchy žáků výtvarného oboru 

20. ročník  Zawsze zielono, zawsze niebiesko 2019, mezinárodní dětská výtvarná soutěž – bienále, 
Galerie a středisko dětského výtvarného projevu, Toruň, Polsko 

Mezinárodní porota, která vybírala z více než 11409 děl ze 49 zemí světa, ocenila nejvyšším oceněním 
v kategorii 11-13 let, a to Cenou za grafiku Kláru Vilímcovou, 13 let (paní učitelka Zdeňka Pavlíčková) 
a dále Cenou za grafiku Kateřinu Wiesnerovou, 13 let (paní učitelka Lenka Sýkorová). A v kategorii 14-
16 let Cenou za grafiku Evu Böhmovou, 15 let (paní učitelka Lenka Sýkorová). 
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Diplomy za své práce a účast na mezinárodní výstavě obdrží i žáci paní učitelky Ivany Sýkorové: 
Michaela Hozová, 13 let a Linda Kuličková, 13 let. Žáci paní učitelky Zuzany Tázlarové: Josefína Štibraná, 
16 let a Kateřina Večerková, 17 let. Žáci Markéty Janečkové: Štěpán Bublík, 10 let, Anna Hynečková, 15 
let, Tereza Lukovicsová, 16 let, Massimo Molín, 8 let, Soňa Palyzová, 16 let, Veronika Rodáková, 16 let, 
Veronika Tomíčková, 13 let. Žáci paní učitelky Zdeňky Pavlíčkové: Klára Kavanová, 11 let, Tereza 
Klásková, 14 let, Viktorie Polčíková, 14 let, Zora Salvová, 11 let, Simona Sikorová, 9 let.  A žáci paní 
učitelky Lenky Sýkorové: Adam Apetický, 18 let, Tereza Bučková, 15 let, Michaela Drábková, 15 let, 
Emilie Havlíková, 14 let, Aneta Kalusová, 15 let, Martin Košárek, 13 let, Hana Matušincová, 10 let, Marie 
Psotová, 13 let, Alice Štefková, 13 let a Nikola Vlčková, 14 let. 

Kreslíř roku 2019 

Každoročně pořádá Střední umělecká škola Ostrava, p.o. kreslířskou soutěž „Kreslíř roku“. Soutěž je 

zaměřena na kresbu portrétu. Soutěž se konala 14. 11. 2019 v prostorách galerie PLATO. Žáci 

výtvarného oboru se soutěže zúčastnili a dva z nich si 3. prosince 2019 v Galerii PLATO převzali i ocenění 

za své kresby. Klára Vilímcová získala v 1. kategorii čestné uznání a Filip Gužiak v 1. kategorii čestné 

uznání. Oba žáci jsou ze třídy paní učitelky Martiny Minařík Pavelkové. 

 

Lidice 2020 

Karolína Kociánová, 10 let, získala medaili a Valérie Stříbná, 7 let, získala Čestné uznání za své grafiky 

ve 48. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2020 s tématem KRAJINA. Porota v letošním 

ročníku posuzovala více než 22 tisíc prací ze 78 států světa. Obě žačky jsou ze třídy paní učitelky Martiny 

Minařík Pavelkové. Více informací najdete na: https://www.mdvv-lidice.cz/ 

 

 

Úspěchy žáků ZUŠ při talentových zkouškách na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením 

ve školním roce 2019/2020. 

Posláním základních uměleckých škol je také i příprava žáků pro studium na uměleckých školách vyšších 

stupňů a pedagogických fakultách vysokých škol. 

 

 

Výtvarný obor 

Střední školy 
• Veronika Jašková (p. učitelka Lenka Sýkorová) – Střední umělecká škola, Ostrava, animace; 

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, grafický design 
• Jan Bulek (p. učitelka Lenka Sýkorová) – Moravská střední škola, Olomouc – grafický design 
• Klára Vilímcová (p. uč. Martina Minařík Pavelková) – Střední škola průmyslová a umělecká, 

Opava, grafický design i hračka 
• Filip Gužiak (p. uč. Martina Minařík Pavelková) – Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 

grafický i průmyslový design 
• Nikola Richterová (p. uč. Martina Minařík Pavelková) – Střední škola umělecká, Ostrava, 

fotografie 
• Ellen Hančilová (p. uč. Martina Minařík Pavelková) – AVE art, Ostrava, animace 
• Dorota Heimová (p. učitelka Markéta Janečková) – Střední škola průmyslová a umělecká 

Opava, grafický design 
• Matyáš Kunovský (p. učitelka Markéta Janečková) – Střední škola umělecká, Ostrava, malba 
• Tereza Vlnová (p. učitelka Markéta Janečková) – Střední škola umělecká, Ostrava, průmyslový 

design, grafický design/ animace 
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• Viktorie Večerková (p. učitelka Lenka Přibylová) – Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 
grafický design; AVE art, Ostrava, motion design 

• Lucie Nosková (p. učitelka Lenka Přibylová) – Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, 
hračka; Střední škola designu a módy, Prostějov, design oděvů 

• Jan Sonek (p. učitelka Lenka Přibylová) – Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, hračka, 
průmyslový design 

• Nikol Chovancová (p. učitelka Lenka Přibylová) – AVE art, Ostrava, grafický design 
• Valentýna Naušová (p. učitelka Lenka Přibylová) – Střední škola průmyslová a umělecká, 

Opava, grafický design 

Vysoké školy 
• Bára Kratochvílová (p. učitelka Zuzana Tázlarová) – VUT Brno, fakulta architektury; ČVUT, 

Praha, fakulta architektury 
• Simona Víchová (p. učitelka Zuzana Tázlarová) – VUT Brno, fakulta architektury 
• Adam Klásek (p. učitelka Zuzana Tázlarová) – VUT Brno, fakulta architektury 
• Zuzana Březová (p. učitelka Zuzana Tázlarová) – VUT Brno, fakulta architektury 
• Lenka Ausficírová (p. učitelka Zuzana Tázlarová) – ČVUT Praha, fakulta architektury 
• Adam Apetický (p. učitelka Lenka Sýkorová) – VUT Brno, stavební fakulta 
• Anna Skřontová (p. učitelka Markéta Janečková) – Univerzitu Pardubice, fakulta restaurování 

v Litomyšli, obor: Papír, knižní vazba a dokumenty 

 
Hudební obor 

• Tobiáš Mlýnek (p. učitel Roman Kulla) – Konzervatoř v Plzni i Konzervatoř Teplice, hra na EKN 
• Anna Baránková (p. učitel Roman Kulla) – Janáčkova konzervatoř Ostrava, hra na akordeon 
• Anita Dietrichová (p. učitel Pavel Plánský) – Církevní konzervatoř Německého řádu, Opava, 

zobcová flétna 
• Tereza Anna Králová (p. učitelka Marcela Foltisová) - Církevní konzervatoř Německého řádu, 

Opava, hra na housle 

 
Taneční obor 

• Tereza Rohovská (p. učitelka Hana Pinkowská) – Taneční centrum Praha – konzervatoř 
• Viktorie Králová (p. učitelka Hana Pinkowská) – Taneční centrum Praha – konzervatoř 

 
Literárně-dramatický obor 

• Petra Tereza Valíková (p. učitel Jakub Stránský) – Janáčkova konzervatoř Ostrava, hudebně 
dramatické umění 
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6. Prevence 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 se 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. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací akce a semináře, které jsou připravovány pro učitele ZUŠ všech oborů, si učitelé vybírají 

z nabídky, které dostáváme prostřednictvím 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, kde hledáme výtvarné aktivity a semináře. 

Díky Národního informačního 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: 

Datum Název aktivity Počet 
pedagogů 

21. 9. Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 1, Brno 3 

21. 9. Ostravská setkání se saxofonem (lektor O. Šváček) – JKO 2 

25. 9. Na Bacha si dáme bacha! – ZUŠ Sokolská Ostrava 1 

3. 10. Hudební nástroje se představují – ZŠ Pionýrů Frýdek-Místek 4 

3. 10. Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance 1 

4. 10. Ostravská setkání s příčnou flétnou – JKO 1 

4. 10., 
18. 10., 
25. 10. 

Jak vybudovat zdravý a moderně znějící hlas III. (kurz populárního zpěvu) 
– Praha 

1 

19. 10. Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 2, Brno 3 

22. 10. Trubka v současnosti, novodobé trendy v interpretaci – JKO 1 

23. - 24. 10., 
18. - 19. 11., 
5. 12.,  
14. - 15. 1., 
5. – 6. 2., 
10. – 11. 3. 

Studium pro ředitele škol 

 

1 

24. 10. Trombon v současnosti – JKO 1 

25. 10. Školení IT – práce s iPady v hodinách TVP 8 

2. - 3. 11. Seminář Praha, NIPOS Artama, Osobnosti 5: J. Měřička, P. Novotný 5 

7. - 8. 11. Cesty k efektivnější výuce na ZUŠ (hra na EKN) – Žďár nad Sázavou 2 

23. 11. Tvořivá taneční a pohybová výchova pro mladší školní věk 3, Brno 3 

25. 11. Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ 
– NIDV Ostrava 

4 
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30. 11. Motivace žáka na ZUŠ a Tvůrčí způsoby zaujetí žáka v pravidelné výuce – 
Ostrava 

1 

18. 1. Ostravská setkání s klarinetem (lektor MgA. Karel Dohnal, Ph.D.) – JKO 2 

25. 1. Seminář klavírní atletika (lektor MgA. Ivo Kahánek) – Konzervatoř EA 
Olomouc 

7 

25. 1. Nejčastější potíže a předcházení bolestem (housle, viola) - JKO 3 

27. 2. Ostravská setkání s příčnou flétnou (Metodika výuky) - JKO 2 

30. – 31. 8. Osobnostně sociální rozvoj, komunikace (Dr. Berníšek) – Skalka u Ježova 37 

 

Využíváme nabídky okolních institucí, které pořádají přednášky či workshopy s výtvarnou tématikou. 

Jde především o Opavskou kulturní organizaci, společně s opavským Domem umění, dále společnost 

pro soudobé umění Bludný kámen, spolek Za Opavu a jiné. 

Součástí vzdělávání učitelů je také samostudium, přístup k internetu na škole i v době školních 

prázdnin. 

Ředitel, zástupci ředitele a administrativní pracovnice se mimo jiné zúčastnili např. workshopů 

pořádaných zřizovatelem, školení řidičů referentů společně s dalšími zaměstnanci aj.  

Jeden zaměstnanec školy studoval 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. 
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8. Vliv pandemie Covid-19 na výuku 

Celosvětová pandemie nemoci Covid-19 ovlivnila do značné míry i fungování ZUŠ v poslední čtvrtině 

školního roku 2019/2020. V březnu 2020 byla škola uzavřena mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví. Výuka probíhala dle platných doporučení Ministerstva školství od 11. března 

do 11. května (pro část výuky až do 18. května) v distanční formě.  

Veškeré vystoupení, výstavy, koncerty, předehrávky či absolventské vystoupení byly bez náhrady 

zrušeny. Nekonaly se obvyklé výchovné pořady pro mateřské a základní školy, na podzim 2020 byl 

přesunut celoškolní festival ZUŠ Open. 

Při hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se postupovalo tak, 

že závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlednilo: 

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 
zakázána (tj. do 10. března 2020), 

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, 
pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky, 

- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci účastnili ve škole 
vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí 
po obnovení provozu), 

- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 
 
V závislosti na současné situaci žáci vykonali v souladu s Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním 
uměleckém vzdělávání, v platném znění, § 7 Ukončení vzdělávání, odst. 1. a § 6 Komisionální zkoušky, 
odst. 1. tak, že žáci základního studia I. a II. stupně ukončili studium vykonáním závěrečné zkoušky, 
která měla formu komisionální zkoušky, nikoli formu absolventského vystoupení, výstavy výtvarných 
prací nebo jinou formu prezentace umožňující hodnocení výsledků vzdělávání žáka.  
 
Postupové zkoušky byly zrušeny z důvodu epidemiologické situace. 
 
Po obnovení prezenční výuky byly dodržovány přesné pokyny MŠMT, které zahrnovaly pravidla 
pro nošení roušek, velikost vyučovaných skupin, úklid a desinfekci, dodržování rozestupů, omezení 
přístupu rodičů do školních budov. 
 
I přes všechna omezení a nepříznivé podmínky žáci o distanční studium měli zájem a aktivně se 
zapojovali do vyučování. Učitelé pro žáky připravili řadu podpůrných materiálů a videí, byly využívány 
technologie a software pro přímou online výuku (Whatsapp, MS Teams, Messenger, Skype aj.).  
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Naše škola působí také jako kulturní instituce, která pořádá řadu uměleckých pořadů (koncerty, 

výstavy, představení apod.) v rámci města Opavy, celého regionu i Moravskoslezského kraje. Cílovou 

skupinu tvoří široká veřejnost, sociální partneři a vzdělávací instituce.  

Mnoho akcí je spojeno s kulturními festivaly (Bezručova Opava, Další břehy) města Opavy a dalšími 

aktivitami Magistrátu, do kterých se škola zapojuje. 

Město Opava vnímá naše výtvarné, hudební, produkce, akce a happeningy jako doplnění kulturního 

života ve městě. Tyto aktivity propagujeme prostřednictvím webu, Facebooku, Instagramu a plakátů 

na plakátovacích plochách. 

Škola v prosinci 2019 oslavila 95. výročí uměleckého školství v Opavě, jehož základy sahají do roku 

1924, kdy byla založena hudební a pěvecká škola Matice opavské. Iniciátorem vzniku byl František 

Chutný, který se zároveň stal jejím prvním ředitelem. Hudební a pěvecká škola sídlila v počátcích 

v prostorách matiční školy na Sněmovní ulici v Opavě.  

Velkolepá oslava proběhla 8. prosince ve Slezském divadle. Na programu se vystřídaly všechny čtyři 

obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Večerem provázel Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, 

Ph.D. U příležitosti výročí byl vydán bulletin se stručnou historií školy a v jednotném stylu byly vyrobeny 

také plakáty, samolepky, propisky, pamětní listy a vstupenky. 

Ve sledovaném školním roce se ZUŠ Opava prezentovala na více než 70 akcích, do kterých 

nezapočítáváme interní třídní předehrávky. Jaro 2020 však bylo poznamenáno, jak již bylo popsáno 

výše, opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 a mnoho plánovaných akcí muselo být zrušeno. 

Mezi nimi také stěžejní akce školy – květnový ZUŠ Open připravovaný pod názvem Colours of ZUŠ III. 

Na ploše více než 4000 metrů čtverečných se na čtyřech „jevištích“ měly představit všechny obory 

školy. Akce byla kvůli zákazu pořádání hromadných akcí přesunuta na podzim 2020, kdy opět došlo 

k přesunu, z důvodu opětovně nepříznivé epidemiologické situace, na květen 2021. 
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Září 2019 
6. – 7. 9. Chodníčky k domovu, folklórní festival dětských souborů, Opava 

7. 9. Vystoupení žáků sboru 1-4, Slavkov u Opavy 

11. 9. Koncert v rámci festivalu Bezručova Opava, Dolní náměstí 

15. 9. Promenádní koncert dechového orchestru za Slezankou, Opava 

20. 9. Vystoupení akordeonového orchestru Andante, Charitní domov Kylešovská 

20. 9. Vystoupení žesťového kvintetu, Hradec nad Moravicí v prostorách bílého zámku 

27. 9. Akordeonový orchestr Andante: Koncert pro seniory, Dům sv. Kateřiny, Opava 

Kateřinky 

28. 9. Koncert pro zrakově postižené. Dům sv. Cyrila a Metoděje, Opava, Vlaštovičky 

 

ŘÍJEN 2019 

15. 10.  6. ročník soutěže Múzy Ilji Hurníka, ZUŠ Ostrava Zábřeh 

16. 10. Okresní klavírní sekce, ZUŠ Opava 

18. 10. Okresní sekce smyčcových nástrojů, Obecní dům, Opava 

24. 10.  Festival P. Bazaly, Rýmařov 

24. 10. Koncert v Klubu seniorů (Akordeonový kvartet a sólisté), Opava, Masarykova ul. 

 

LISTOPAD 2019 

1. – 2. 11. Akordeonový orchestr Andante: Mezinárodní akordeonový festival Praha, Pražská 

konzervatoř a Pállfyho palác 

4. 11. Vystoupení na Slavnostní konferenci k 70 výročí poštovně-logistického vzdělávání, 

Obecní dům 

6. 11. Děti z plakátu – výstava filmových plakátů žáků M. Janečkové, foyer Obecního domu 

8. 11. Krajská akordeonová sekce – ZUŠ Klimkovice 

11. 11. Cimbálová muzika: Svatomartinské slavnosti v Opavě 

12. 11.  Hallowenský koncert 

13. 11. Krajská kytarová sekce, JKO 

18. 11. Opavský festival „Kytarová smršť“, KD Na Rybníku, Opava 

19. 11.  Kytarová smršť, mistrovské třídy, ZUŠ Opava 

21. 11. Koncert pro 4 uzavřené oddělení, Psychiatrická nemocnice, Opava 

21. 11. Magický klavír v proměnách času – mezinárodní klavírní festival, aula Církevní 

konzervatoře Německého řádu 

21. 11. Prezentace projektu Kresba s handicapem v Opavském nočním Ku-Pé, KUPE, Opava 
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22. 11. Cimbálová muzika: Akademie SP3S, Slezská univerzita – Hauerova ul. a SPŠ stavební 

Opava 

22. 11. Akademie SPŠS – budova Slezské univerzity Hauerova ul. 

23. 11. Cimbálová muzika: Den otevřených dveří na SPŠS Opava, vystoupení pro návštěvníky 

25. 11. Sametový koncert, sál ZUŠ 

26. 11. LDO: Ježíškova pošta na Vánočních trzích, Dolní náměstí, Opava 

27. 11.  Vystoupení kvarteta zobcových fléten – Domov důchodců Otice 

29. 11. Advent na zemědělce 
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PROSINEC 2019 

5. 12.  Křest a představení publikace „Kramářské tisky z Památníku Petra Bezruče“ – Památník 

Petra Bezruče 

8. 12.  Slavnostní koncert k 95. výročí ZUŠ Opava – Slezské divadlo 

9. 12.  Vánoční pohádkový trolejbus – D. náměstí 

9. 12.  Cimbálová muzika: Vánoční trhy – Dolní náměstí 

10. 12.  Cimbálová muzika: Výchovné koncerty, Koncert ZŠ Ochranova, KD Na Rybníčku  

10. 12.  Vánoční koncert MŠ Olomoucká 

10. 12.  Předvánoční koncert ZUŠ – Slezské muzeum 

12. 12.  Koncert pro Psych. nemocnici – sál 

12. 12.  Koncert ZUŠ – Vánoční trhy Dolní náměstí 

12. 12.  Cimbálová muzika: Koncert ZŠ Ochranova, kostel sv. Václava 

13. 12.  Koncert pro dárce krve – Transfuzní stanice Opava 

13. 12.  Taneční Vánoce – kino Mír 

13. 12.  Výstava Pohlazení z lesa – Markéta Janečková a její žáci – Výstavní síň Solná 

13. 12.  Dětský pěvecký sbor: Adventní zpívání – Slezské muzeum 

15. 12.  Cimbálová muzika: Vánoční vystoupení – Ratiboř (Polsko) 

16. 12.  Charitativní koncert – Mraveneček 

17. 12.  Charitativní koncert – Loutkové divadlo, 10.00 hod.  

17. 12. Cimbálová muzika: Vánoční vystoupení pro Armádu spásy Opava – Marianum 
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17. 12.  Vánoční koncert akordeonového orchestru Andante – Domov sester (Kylešovská) 

18. 12.  Adventní koncert – Psych. nemocnice 

19. 12.  Cimbálová muzika: Vánoční trhy – Dolní náměstí 

19. 12.  PŘED–VÁNOČKY, předávání ocenění z mezinárodní dětské výtvarné soutěže – Solná 

20. 12.  Doprovodný program pro Vánoční večírek (Model Opava) – KD Na Rybníčku 

21. 12.  Cimbálová muzika: Vánoční pořad „Na Vánoce dlúhe noce“ – kostel sv. Václava 

22. 12.  LDO: Pohádky ovčí babičky, Stylistická cvičení – Vánoční trhy Dolní náměstí, Opava 
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LEDEN 2020 

7. 1. Okresní kytarová sekce, Obecní dům, Opava 

16. 1.  Novoroční koncert akordeonů a kláves, Kaple Kylešovská ulice 

27. 1.  Školní kolo soutěže ZUŠ, klavír, sál ZUŠ 

29. 01.  Školní kolo soutěže ZUŠ, smyčce, sál ZUŠ 

 

ÚNOR 2020 

14. 2.  Vernisáž Oblaka barev – malby podle G. Richtera, ZUŠ Solná 

18. 2.  Školní kolo soutěže ZUŠ, kytara, sál ZUŠ 

19. – 20. 2.  Okresní kolo soutěže ZUŠ, smyčcové nástroje, sál ZUŠ 

25. 2.  Cimbálová muzika: Folklórní pořad „Koněc masopusta“, Horní náměstí, Opava 
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25. – 26. 2.  Okresní kolo soutěže ZUŠ, klavír, sál ZUŠ 

 

 

BŘEZEN 2020  

2. 3.  Okresní kolo soutěže ZUŠ, kytara, sál ZUŠ 

6. 3.  Akordeonový projektový den, sál ZUŠ 

8. 3.  Soutěž „Česko zpívá“, Praha 

9. 3.  Jarní klavírní koncert, sál ZUŠ 

 

 

DUBEN – KVĚTEN 2020 

Akce pro veřejnost zrušeny z důvodu protiepidemiologických opatření. 
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ČERVEN 2020 

12. 6.  Čerstvý vítr do plachet – módní přehlídka a workshop, Dvořákovy sady, Opava 

 

Oslava 95. výročí ZUŠ Opava 
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10. Bezpečnost ZUŠ Opava 

V rámci zajištění maximální bezpečnosti žáků a pedagogů ve všech místech poskytování vzdělávání ZUŠ 

Opava jsme realizovali kompletní audit BOZ a PO. Výsledkem je zcela nový systém BOZ a PO. 

Dalším bezpečnostním prvkem bylo zajištění kamerového systému do všech budov ZUŠ Opava 

z preventivních a příp. dokazovacích účelů (dotace zřizovatele ve výši 52 000Kč), dále vstupní čipový 

systém (dotace zřizovatele ve výši 170 000Kč), který umožňuje vzdáleně uzamknout budovy ZUŠ Opava 

a dle nastavených parametrů umožnit vstup pouze žákům a zaměstnancům ZUŠ Opava na základě 

použití čipů.  

 

11. Výsledky inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace roce 2019/2020 neměla kontrolu ze strany 

ČŠI. 

 

12. Hospodaření školy 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2019: 

Druh dotace 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2019 
Skutečné čerpání 

k 31. 12. 2019 
Vratka 
dotace 

UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání 
 
z toho: 

34.911.785,- 34.911.785,- 0 

UZ 33353 - prostředky na platy 25.536.869,- 25.536.869,- 0 

UZ 33353 - ostatní osobní náklady -OON 120.000,- 120.000,- 0 

UZ 33353 - zákonné odvody 8.723.478,- 8.723.478,- 0 

UZ 33353 - FKSP 510.738,- 510.738,- 0 

UZ 33353 - ONIV 20.700,- 20.700,- 0 

Celkem – dotace  MŠMT 34.911.785,- 34.911.785,- 0 

UZ 205 - přísp. od zřizovatele na odpisy 68.000,- 68.000,- 0 

UZ 206 – přísp. od zřizovatele na  
                pořízení kamerového systému 

52.000,- 52.000,- 0 

Celkem příspěvek od zřizovatele 120.000,- 120.000,- 0 

UZ 33063 – Šablony II. mimo hl.město    
                     Praha (méně rozvin.reg.) 

1.826.296,- 600.300,64 
neukonč. 

projekt 

Celkem – neinvest.dotace z jiných zdrojů 1.826.296,- 600.300,64 
neukonč. 

projekt 

Celkem – příspěvek na provoz 36.858.081,-     35.632.085,64              0 
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Majetek Základní umělecké školy Opava k 31. 12. 2019: 

- účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
stav k 31. 12. 2019: 257 929,50 Kč 
 

- účet 021 Stavby (jiné nebytové domy) 
stav k 31. 12. 2019: 16 489 069,00 Kč 
 

- účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
stav k 31. 12. 2019: 4 017 359,50 Kč 
 

- účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
stav k 31. 12. 2019: 10 275 187,66 Kč 
 

- účet 031 Pozemky 
stav k 31. 12. 2019: 2 693 050,00 Kč 

 

Organizace Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace k 31. 12. 2019 

hospodařila s majetkem v hodnotě 33 732 595,66 Kč. 

 

Vlastní výnosy školy (školné, půjčovné, úroky, použití fondů) v roce 2019:  3 943 913,93 Kč. 

 

Hospodářský výsledek 

V hlavní činnosti bylo v roce 2019 dosaženo hospodářského výsledku ve výši 0 Kč, hospodářský 

výsledek v doplňkové činnosti činil 0 Kč. 

 

Výnosy v hlavní činnosti:    39 576 131,61  Kč 

Náklady v hlavní činnosti:   39 576 131,61  Kč  

Výnosy v doplňkové činnosti:  19 200,00  Kč 

Náklady v doplňkové činnosti:   19 200,00  Kč 
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13. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace ve sledovaném roce realizovala projekt 

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 1 826 296 Kč je určená k 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. Vzhledem k aktuální 

pandemické situaci jsme podali žádost o prodloužení projektu s přesahem do školního roku 2021/2022. 

 

14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

15. Předložené a školou realizované projekty financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019/2020 škola podala žádost o financování projektu Colours of ZUŠ III magistrát 

města Opavy v celkové výši 63.960. Z důvodu pandemické situace byl projekt přesunut na podzim 

2020, z téhož důvodu na jaro 2021. Finanční dotace byla vrácena v celkové výši zpět. 

 

16. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery 

V ZUŠ Opava působí ZOOS odborové organizace. Spolupráce s odborovou organizací byla 

ve sledovaném roce na profesionální úrovni ve všech jednáních, projednáváních, poskytování 

a vzájemné výměně informací a námětů. 

Dalším partnerem školy je Spolek rodičů a přátel uměleckých škol v Opavě, jehož smyslem má být 

především pomoc škole, 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.  
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17. Závěr  

ZUŠ Opava, jako jedna z největších škol svého druhu v republice, je regionálním centrem uměleckého 

vzdělávání, od předškoláků až po maturanty. Je místem, kde se rozvíjí talent, zájem a láska k hudbě, 

výtvarnému umění, tanci a divadlu. A kde se zároveň všechny tyto obory potkávají, seznamují 

a spolupracují. Žáci jsou vedeni nejen ke zvládnutí svého oboru, k získávání dovedností až mistrovství, 

ale také ke schopnosti sebeprezentace, rozvíjení vlastních nápadů a ke vzájemné spolupráci. Cílem není 

jen připravit budoucí studenty konzervatoří a vysokých uměleckých škol, ale především mladé 

empatické lidi s nadšením a zájmem o umění a s citem pro estetiku. 

Škola pokračovala v dlouhodobé strategii prezentace dovedností svých žáků na různých koncertech, 

vystoupeních, výstavách, společných akcích s jinými opavskými kulturními subjekty, byť jejich množství 

bylo do značné míry ovlivněno nastalou pandemickou situací a zákazem kulturních akcí. Stejně byly 

poznamenány soutěže ZUŠ, u kterých se realizovala pouze okresní kola. 

Učitelé a žáci zvládli komplikovanou situaci ve druhé polovině školního roku na jaře 2020, kdy došlo 

k přerušení prezenční výuky. Zůstali v kontaktu a za pochodu se spolu učili a objevovali možnosti 

distanční výuky (online hodiny, edukační videa, úkoly, materiály pro distanční výuku apod.). Všem 

učitelům patří dík nejen za tyto složité měsíce, ale za celoroční činnost a nasazení při výuce, prezentaci 

školy i rozvíjení vlastních dovedností. 

Škola plní své cíle a stanovené úkoly, dodržuje legislativní předpisy, řádně hospodaří a nakládá 

s majetkem a finančními prostředky. Velký prostor je věnován rozvoji kompetencí a dovedností učitelů 

a získávání nových zkušeností pomocí programu Šablony II. 

Ve školním roce 2019/2020 oslavila ZUŠ 95. výročí uměleckého vzdělávání v Opavě. Věříme, že tato 

tradice bude i nadále pokračovat. Přetlak zájmu o vybrané obory školy tomu nasvědčuje, stejně jako 

kvalita a úroveň žáků, kteří školu úspěšně reprezentují na soutěžích, s nadšením vystupují na kulturních 

akcích nebo jsou přijímáni na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. 

ZUŠ nemá školskou radu. Zpráva bude projednána na nejbližší pedagogické radě. 

 

 

V Opavě, 23. 10. 2020.                                                          

 

Vypracoval:  MgA. Lukáš Poledna, Ph.D., Mgr. Pavel Glogar, Bc. Marcela Janíková 

 

Schválil: MgA. Lukáš Poledna, Ph. D. 
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