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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:   MgA. Lukáš Poledna, Ph.D.  

 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. 

Tradičně největší zájem uchazeči o studium projevují o výuku ve hře na klavír, akustickou i elektrickou 

kytaru a o výuku sólového zpěvu. Vzhledem k epidemii Covid-19 byl nečekaně snížený zájem o jindy 

vytížený výtvarný obor.  
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Ve školním roce 2020/2021 bylo rozdělení studentů následující: 

- hudební obor: 909, tj. 58 % 

- výtvarný obor: 438, tj. 28 % 

- taneční obor: 154, tj. 10 % 

- literárně dramatický obor: 54, tj. 4 % 

- celkový počet žáků: 1555 

 

 

 

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 

               5.1.1.3.3.2a Vyučovací předmět: Přípravný 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 

                                                           
 

1 Číslováno dle ŠVP ZUŠ Opava pro školní rok 2020/2021. 

HO; 58,00%VO; 28,00%

TO; 10,00%
LDO; 4,00%

POČET ŽÁKŮ V ROCE 2020/2021
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               5.1.1.3.3.6 Vyučovací předmět: Kapela 

               5.1.1.3.3.7 Vyučovací předmět: Soubor bicích nástrojů 

               5.1.1.3.3.8 Vyučovací předmět: Klavírní seminář 

               5.1.1.3.3.9 Vyučovací předmět: Hudební dílna 

               5.1.1.3.3.10 Vyučovací předmět: Cimbálová muzika 

               5.1.1.3.3.11 Vyučovací předmět: Pěvecký sbor 

               5.1.1.3.3.12 Vyučovací předmět: Muzikálový pěvecký sbor 

               5.1.1.3.3.13 Vyučovací předmět: Pěvecký sbor pro orchestr a soubor 

          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 HOUSLE V RŮZNÝCH ŽÁNRECH 

          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 
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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 zástupce ředitele působili: MgA. Izabela Manderla Kožaná, Mgr. Markéta Janečková 

a Mgr. Pavel Glogar.  

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

 

Počet zaměstnanců ve školním roce 2020/2021 

 Hudební obor 
Literárně 

dramatický obor 
Taneční obor Výtvarný obor Celkem 

Pedagogičtí 
pracovníci 

49 2 3 7 62 

Nepedagogičtí 
pracovníci 

- - - - 10 

Z toho ženy 31 0 3 6 40 

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ:     72 

 

        

      Uvedené počty a součty v obou tabulkách vycházejí z výkazů S 24-01 a P 1-04 k datu 30. 9. 2020.  

 

  

Zaměstnanci 
Počet zaměstnanců ve školním roce 2020/2021 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí zaměstnanci 62 48 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 0 0 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci 10 7,65 

Externí nepedagogičtí zaměstnanci 0 0 

Celkem 72 55,65 
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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.  

 

 

 

  

Počet pedagogů v jednotlivých oborech/odděleních 

HUDEBNÍ OBOR 

klavírní oddělení 15 

dechové oddělení 9 

smyčcové oddělení 6 

kytarové oddělení 6 

akordeonové a klávesové 9 

pěvecké oddělení 5 

bicích nástrojů + cimbál 3 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ 
OBOR 

2 

TANEČNÍ OBOR 3 

VÝTVARNÝ OBOR 7 
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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, na Facebookovém a Instagramovém profilu školy, a to 

řádně v dostatečném a stanoveném předstihu.  

 

       

Přijímací řízení pro rok 2020/2021 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 a o výuku sólového zpěvu.  

 

K 30. 9. 2020 (rozhodné datum k vykázání počtu žáků do statistického výkazu S 24-01) naše škola 

poskytovala vzdělávání celkem 1555 žákům.  

 

Počet přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 

Hudební obor 
individuální výuka 199 

kolektivní výuka 63 

Literárně dramatický obor 14 

Taneční obor 30 

Výtvarný obor 120 

CELKEM 426 
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Na jaře 2021 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. Prezentace školy se přesunula do online prostoru 

a sestávala se především z reklamy na sociálních sítích, mailingových pozvánek k talentovým zkouškám 

zprostředkovaným řediteli a pedagogy opavských základních škol a školek, otevřených online 

ukázkových hodin pro veřejnost výtvarného oboru a prohlídky a seznámení se se školou pomocí online 

únikové hry. Zájem uchazečů o výuku byl i díky tomu v naší škole pro školní rok 2021/2022 dostatečný, 

v určitých případech i převyšující možnou nabídku.  

  

Z bezpečnostních důvodů byl znovu použit ověřený online rezervační systém na webových stránkách 

školy, který umožnil dodržování bezpečných rozestupů a zabránil shlukování osob. 

 

 

 

 

 

 

  

Počet žáků v roce 2020/2021 k 30. 9. 2020 

Hudební obor 
individuální výuka 830 

kolektivní výuka 79 

Literárně dramatický obor 54 

Taneční obor 154 

Výtvarný obor 438 

CELKEM 1555 
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5. Výsledky vzdělávání  

Ve sledovaném školním roce 2020/2021 škola vyučovala podle platného ŠVP ZUŠ Opava. 

 

Obor Vyznamenání Prospěl Neprospěl 

Hudební 807 6 0 

Literárně dramatický 50 0 0 

Taneční 114 0 0 

Výtvarný 371 0 0 

Celkem 1342 6 0 

 

Počet absolventů ve školním roce 2020/2021 

 Taneční obor Výtvarný obor 
Literárně 

dramatický 
obor 

Hudební 
obor 

Celkem 

I. stupeň 10 18 0 54 82 

I. st. - rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

II. stupeň 3 13 3 9 20 

II. st. – rozšířené 
studium 

0 0 0 0 0 

Celkem 13 31 3 63 102 

CELKEM ABSOLVENTŮ:    102 
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Organizace soutěží ZUŠ byly poznamenány pandemií Covid-19. MŠMT rozhodlo o zrušení veškerých 

soutěží pro školní rok 2020/2021. 

HUDEBNÍ OBOR 

Úspěchy žáků hudebního oboru 

 

Česko zpívá 

Žákyně naší školy ZUŠ Lucie Pokorná a bývalá žákyně Anežka Margecínová ze třídy Zuzany Vávrové se 

probojovaly do semifinále mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá, jejíž patronkou je muzikálová 

zpěvačka Kamila Nývltová. V Trutnovském semifinále se Lucie Pokorná umístila 8. a Anežka 

Margecínová 9. ze 115 soutěžících.  

 

Kultura pod hvězdami 

Žákyně Zuzany Vávrové Tereza Vávrová zvítězila v pěvecké soutěži popularity na sociální síti Facebook 

pořadatele Kultura pod hvězdami. Díky zisku největšího počtu laiků vystoupila v Kroměříži jako sólová 

předskokanka muzikálu Tři mušketýři. 

 
VÝTVARNÝ OBOR 

Úspěchy žáků výtvarného oboru 

 

Pošli to dál! 

Matěj Peršin získal 2. místo v celostátní přehlídce distančních videí Pošli to dál! Žák, ze třídy Zuzany 

Tázlarové, byl oceněn za autorské animované video Nejíst Lego. 

 

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

ve školním roce 2020/2021. 

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

stupňů a pedagogických fakultách vysokých škol. 

 

Výtvarný obor 

• Simona Ploticová – Střední umělecká škola Ostrava – obor Užitá a umělecká malba a obor 
Kresba a ilustrace, pedagog Aneta Silberová 

• Veronika Tomíčková – SŠ Copt Uherský Brod – obor Uměleckořemeslné zpracování kovů, 
pedagog Aneta Silberová 

• Lucie Šejdová – SŠ průmyslová a umělecká Opava, Grafický design, pedagog Anna Chevale 
• Adéla Baronová – SŠ průmyslová a umělecká Opava, Tvorba hraček a herních předmětů, 

pedagog Anna Chevale 
• Tereza Hanáčková – SŠ průmyslová a umělecká Opava, Tvorba hraček a herních předmětů 

a Střední umělecká škola Ostrava, Fotografie a média, pedagog Anna Chevale 
• Nela Pasrbková – SŠ průmyslová a umělecká Opava – Grafický design, pedagog Markéta 

Jedličková 
• Julie Hejduková – SŠ průmyslová a umělecká Opava – Grafický design, pedagog Markéta 

Jedličková 
• Kateřina Wiesnerová – Střední umělecká škola Ostrava – Design výrobků, pedagog Markéta 

Jedličková 
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• Vojta Janošík – Ateliér Grafický design – Fakulta multimediálních komunikací (UTB Zlín), 
pedagog Michal Poláš 

• David Bjalek – SŠ průmyslová a umělecká Opava – Průmyslový design, pedagog Michal Poláš 
• Tereza Žigová – SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, obor Design interiéru, 

pedagog Lenka Přibylová 
• Michaela Vaňková – SŠ průmyslová a umělecká Opava, obor Tvorba hraček a herních 

předmětů, pedagog Lenka Přibylová 
• Martin Kavan: architektura ČVUT Praha, VUT Brno, učí Michal Poláš 
• Kristýna Krejčiříková: architektura ČVUT Praha, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš 
• Sára Kotalová: architektura ČVUT Praha, VUT Brno, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš, Lenka 

Přibylová 
• Vratislav Wiesner: architektura ČVUT Praha, VUT Brno, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš 
• Anna Divilová: architektura ČVUT Praha, VUT Brno, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš 
• Adéla Stixová: architektura ČVUT Praha, VUT Brno, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš, Lenka 

Přibylová 
• Martina Bjalková: architektura VUT Brno, učí Zuzana Tázlarová, Michal Poláš 

 Hudební obor 

• Adéla Kozelková: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, obor: hudebně-
dramatický – muzikál, pedagog: Jakub Stránský 

• Anna Amelie Doleželová: Církevní konzervatoř Německého řádu, obor: klasická kytara, 
pedagog: Pavel Marek 

• Tereza Vávrová: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, obor: muzikál, pedagog: 
Zuzana Vávrová 

• Petra Nešutová: Církevní konzervatoř Německého řádu, obor: hra na klavír, pedagog: Daniela 
Fryčová 

• Petra Koníčková: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor: klasický zpěv, pedagog: Zdenka 
Mervová 

• Jakub Vedra: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, obor: hra na cimbál, pedagog: Pavel Vašíček 
• Nalálie Zvolenská: Střední pedagogická škola v Krnově, pedagog: Eva Olivová 
• Amélie Sembolová: Střední pedagogická škola v Krnově, pedagog: Kamila Sobotková 
• Kateřina Bilerová: Střední pedagogická škola v Krnově, pedagog: Ludmila Majnušová 
• Barbora Čálková: Střední pedagogická škola v Krnově, pedagog: Lubomír Konečný 
• Tereza Zahlová: Střední pedagogická škola v Krnově, pedagog: Andrea Bartusková 
• Lucie Pokorná: JAMU, Brno, obor: Hudební management, pedagog: Zuzana Vávrová, Gabriela 

Westová 
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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 Jana Zrzavého v Olomouci, kde hledáme výtvarné aktivity a semináře. 

Díky Národnímu informačnímu a poradenskému středisku 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.  

Ve školním roce 2020/2021 byl počet realizovaných DVPP ovlivněn epidemií Covid-19 a danými 

protiepidemickými opatřeními. 

Přehled aktivit pedagogů v rámci DVPP: 

Datum Název aktivity Počet 
pedagogů 

19. 9. 2020 Ostravská setkání s akordeonem (Metodika hry na akordeon obecně) – 
JKO 

2 

21. 9. 2020 Seminář Libora Buchty – sál školy 48 

3. 10. 2020 Ostravská setkání u klavíru (Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ) – JKO 3 

8. 10. 2020 Trubka v současnosti – JKO 1 

29. 6. – 1. 7. Osobnostně soc. rozvoj (lektor J. Beníšek) – 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 

Pandemie Covid-19 ovlivnila školní rok 2020/2021 zcela zásadním způsobem, protože došlo k řadě 

omezení a přerušení prezenční výuky. Žáci byli několik měsíců vzděláváni distanční online formou, což 

mělo vliv na četné odhlášky od studia především u kolektivních oborů (výtvarného, tanečního).  

Přehled opatření ve výuce: 

5. 10. – 11. 10.  distanční online výuka 

12. 10. a 13. 10.  jeden pedagog na jednoho žáka, ostatní distanční online výuka 

14. 10. – 24. 11.  distanční online výuka 

25. 11. – 6. 12.  jeden pedagog na jednoho žáka (pouze HO), ostatní distanční online výuka 

7. 12. – 20. 12.  prezenční výuka pro skupiny do 10 osob 

4. 1. – 11. 4.  distanční online výuka 

12. 4. – 9. 5. jeden pedagog a jeden žák (pouze HO, LDO), ostatní nadále distančně 

10. 5. – 23. 5.  jeden pedagog a až tři žáci ve třídě 

od 24. 5.  výuka pro skupiny 10 osob (sbory do 6 osob) 

od 1. 6. sbory do 30 osob 

Vystoupení, výstavy, koncerty, předehrávky či absolventské vystoupení byly až do června 2021 bez 

náhrady zrušeny. Nekonaly se obvyklé výchovné pořady pro mateřské a základní školy, na podzim 2021 

byl přesunut celoškolní festival ZUŠ Open – Colours of ZUŠ III. Veškeré aktivity pro veřejnost se 

přesunuly do online prostoru. Teprve v červnu se konalo několik koncertů pro rodiče a přátele školy. 

Více viz čl. 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 

Vzhledem k dlouhodobému omezení osobních kontaktů žáků s pedagogy i mezi sebou, využila škola 

možnosti spolupořádat letní příměstské tábory pro se zaměřením na výtvarnou tvorbu a sborový zpěv. 

Tábory se realizovaly celkem tři v období letních prázdnin. 

Při hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 se postupovalo tak, že 

závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2020/2021 zohlednilo: 

- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla 
zakázána  

- 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 2020/2021. 
 
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.  
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Postupové zkoušky byly zrušeny. 
 
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.). Pro 
kolektivní předměty Teorie v praxi a Škola malých muzikantů byly pravidelně vytvářeny pracovní listy 
a výuková videa. 
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9. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

ZUŠ Opava obvykle pořádá stovky kulturních akcí (koncertů, výstav, představení apod.) v regionu 

Opavy a celého Moravskoslezského kraje. Již tradičně spolupracuje s městskými kulturními festivaly 

Bezručova Opava a Další břehy a dalšími pořady organizovanými městem či jinými kulturními 

a sociálními organizacemi. Po většinu školního roku 2020/2021 však bylo pořádání či účast žáků na 

kulturních akcí zakázána nebo alespoň nedoporučena, což se také odrazilo v počtu pořádaných akcí.  

Veškeré kulturní aktivity školy mohly kvůli protiepidemickým opatřením proběhnout pouze na začátku 

a konci školního roku. I proto se část aktivit školy přesunula do online prostoru. Pedagog Martin Žurek 

složil skladbu Vločka, kterou s kolegy nahrál také jako videoklip, pro radost a povzbuzení žáků a kolegů 

před Vánoci. Škola realizovala dva online koncerty (vánoční a letní), které natočila svépomocí s žáky 

během uvolnění opatření v prosinci a v květnu. Vánoční koncert byl distribuován do opavských 

domovů pro seniory na DVD a hypermarket Globus Opava jej zařadil do svého In-store rádia 

v předvánočním týdnu a na Štědrý den. Oba koncerty jsou navíc přístupné na školním youtube kanálu. 

 
Vánoční koncert Letní koncert 1. část Letní koncert 2. část 

Výtvarný obor realizoval v době uzavření školy tzv. otevřené hodiny. Zájemci ze strany veřejnosti i žáci 

školy se mohli přihlásit přes program Teams k otevřeným hodinám výtvarného oboru, kterých se 

konaly téměř dvě desítky. Šlo o hodiny přípravy studentů na studium architektury a výtvarné hodiny 

s různými tématy a zaměřeními na různé techniky a osobnosti. Hodiny se setkaly s velkým úspěchem 

napříč celou republikou (díky propagaci na sociálních sítích), účastnili se jich rodiče a děti nejen z Opavy 

a okolí, ale např. také z Českých Budějovic. 

V době uzavření školy vytvořil výtvarný obor pro prezentaci svých žáků tzv. Galerii za sklem ve vchodu 

do budovy VO na Solné, ve které byly vystaveny práce vznikající doma během distanční výuky. Pro 

všechny žáky školy připravila učitelka Markéta Janečková s kolegyněmi také pravidelné Čtení do 

pyžámek, tedy čtení Pipy Dlouhé punčochy na pokračování, vždy s vloženým hudebním číslem. 

Na konci školního roku se také podařilo realizovat několik akcí a koncertů pro veřejnost, především 

pro rodiče a přátele školy (Koncert smyčcového oddělení, kytarového oddělení a dechového orchestru, 

happening Silné ženy), které se setkaly s velmi pozitivními ohlasy. 

Díky grantové podpoře statutárního města Opavy byla vydána notová publikace Akordeon v barvách. 

Autorem 16 nových přednesových skladeb (např. Mafián, Šílený taxikář, Starý kolotoč,…) je pedagog 
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Martin Žurek. Kniha je ilustrována malbami žáků VO, které jsou inspirovány přímým poslechem 

skladeb. Publikaci doplňuje přiložené CD s nahrávkami skladeb. 

V rámci prezentace školy v online prostoru byla vytvořena úniková hra Hledání šneka. Online pátrání 

po šnekovi, který zabloudil, provede hráče prostory školy a seznámí je se všemi obory, který škola 

nabízí. Hráči přitom plní jednoduché úkoly z hudební, výtvarné, taneční a divadelní oblasti. Hra měla 

sloužit především jako náhrada za Dny otevřených dveří. 

V letních měsících proběhla nad rámec vyučování celá řada dobrovolných aktivit pro žáky výtvarného 

oboru. Žáci se mohli zúčastnit rozmanitých workshopů zaměřených na malování v přírodě, sítotisk, 

voskovou batiku, vyřezávání ze dřeva, malování trička, košíkářství, keramiku nebo výrobu loutek. Žáci 

připravující se na studium architektury se zapojili do projektu Výtvarníci ZUŠ oživují město, v rámci 

kterého vzniklo několik objektů v centru města (pódium u kostela sv. Janů, květinový sloup na Slezance, 

odpočívadlo pod Ptačím vrchem ad.).  

Škola využila možnosti spolupořádat s MAS Opavsko příměstské tábory v období letních prázdnin. 

Konaly se postupně tři – výtvarně-divadelní Letní loutkohraní s Loutkáčaty, výtvarný Plenér v Hradci 

nad Moravicí a se zaměřením na sborový zpěv Zpívání nás baví. 

Veškeré aktivity školy jsou prezentovány na sociálních sítích (Facebook, Instagram), na webových 

stránkách školy, pomocí tiskových zpráv, v městském zpravodaji Hláska, případně plakáty na 

plakátovacích plochách. 

Přehled akcí: 

Podzim 2020 

8. 9. 2020 Vernisáž výstavy J. A. Komenský – Památník Petra Bezruče, vystoupili učitelé 
Lebedová, Pelc 

8. – 10. 9. 2020 Pěvecká soutěž „Česko zpívá“ – Společenský dům UFFO Trutnov, vystoupili žáci 
učitelek Grygerové, Vávrové 

12. 9. 2020 Mezinárodní festival dětských folklórních souborů v Luhačovicích, vystoupila 
cimbálová muzika  

15. 9. 2020 Koncert akordeonového orchestru Andante – Charitní domov Kylešovská 

22. 9. 2020 S mladými hudebníky do ráje srdce aneb to nejlepší ze ZUŠ okresu Opava – 
Knihovna Petra Bezruče, vystoupení vybraných žáků 
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25. 9. 2020 Vernisáž výstavy Slunečný den – ZUŠ Solná, výstava žáků VO, vystoupení žáků 
akordeonového oddělení 

25.-26. 9. 2020 Upcyklované umění v parku – centrum města, výtvarná instalace žáků VO 

1. 10. 2020 Výroční setkání důchodců (KD Otice) – vystoupení žáků Z. Mervové 

 

Zima 2020/2021 

11. 12. 2020 Premiéra skladby Vločka – youtube, přes 370 zhlédnutí 

22. 12. 2020 Premiéra Vánočního online koncertu – youtube, přes 1100 zhlédnutí 

2. 2. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Znovuzrození starých tajemných 
ruin 

5. 2. 2021 Otevřené online hodiny VO: Malujeme jako Jean-Michel Basquiat 

19. 2. 2021 Otevřené online hodiny VO: Kreslíme nůžkami s Henri Matisem 

23. 2. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Rodinný dům ještě jednou, trochu 
jinak 
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Jaro 2021 

5. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Síla fosila aneb Vzhůru za trilobitem 

9. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Kompozice a potenciál města Opavy 
podle Petry Krejčí 

12. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Když ti je zlee, pomůže Klee 

19. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Jedna fotka povídala… 

23. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Cesta jednoho architekta – Tomáš 
Pospíšil 

26. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nadechni se a leť 

26. 3. 2021 Online koncert „Mladí a nadějní“ (projekt Akordeon bez hranic), žáci M. Žurka 

30. 3. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: V čem většinou bydlíme 

6. 4. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Nad vánočními trhy 

9. 4. 2021 Otevřené online hodiny VO: Ženy, které běhají s vlky a rozmlouvají s rostlinami 

13. 4. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Pritzkerova cena &Cena Mies van 
der Rohe 

16. 4. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nebojím se tmy 

23. 4. 2021 Otevřené online hodiny VO: Na divoké vlně 

4. 5. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Výtvarníci ZUŠ oživují město / krok 
1 

7. 5. 2021 Otevřené online hodiny VO: Sny pod buřinkou 

11. 5. 2021 Otevřené online hodiny VO: Nad architekturou: Představení diplomové a bakalářské 
práce FA VUT Brno 

27. 5. 2021 Vystoupení akordeonového a smyčcového oddělení – ZŠ Komárov, L. Židková a žáci 
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Léto 2021 

17. 6. 2021 Premiéra Letního online koncertu – youtube, cca 1000 zhlédnutí celkem (2 části) 

18. 6. 2021 Silné ženy / Jdu s hlavou vztyčenou – venku před ZUŠ Dvořákovy sady, žáci VO 
a Z. Mervové 

22. 6. 2021 Koncert pod letní oblohou – zahrada školy Nádražní okruh, žáci smyčcového 
oddělení a cimbálová muzika 

23. 6. 2021 Koncert v domově důchodců – Bílá Opava, žáci Z. Mervové 

24. 6. 2021 Kytarový koncert – zahrada školy Nádražní okruh, žáci kytarového oddělení 

25. 6. 2021 Koncert dechového orchestru – dvůr budovy Dvořákovy sady 

27. 6. 2021 Závěrečné vystoupení tanečního oboru, zahrada školy Nádražní okruh 

28. 6. 2021 Koncert akordeonového orchestru Andante a sólistů – Charitní dům Kylešovská 
ulice 

12. – 16. 7. 2021 Příměstský tábor: Letní loutkohraní s Loutkáčaty 

12. – 16. 7. 2021 Výtvarníci ZUŠ oživují město 

2. – 6. 8. 2021 Příměstský tábor: Zpívání nás baví 

2. – 6. 8. 2021 Příměstský tábor: Plenér v Hradci nad Moravicí 
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10. Bezpečnost ZUŠ Opava 

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

Opava se pokračovalo v systematizaci BOZ a PO. Byly vytvořeny funkční a zároveň zábavné BOZ a PO 

tabule, které znázorňují „Bezpečnostní desatero“, kterým se všichni účastníci vzdělávání ale i ostatní 

návštěvy v budovách ZUŠ Opava řídí. V budově Nádražní okruh 11 se demontovaly v půdním prostoru 

dřevěné chodníky, které nesplňovaly bezpečnostní kritéria.  

 

 

11. Výsledky inspekční činnosti provedených Českou školní inspekcí 

Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace roce 2020/2021 neměla kontrolu ze strany 

ČŠI. 
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12. Hospodaření školy 

Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2020: 

Druh dotace 
Poskytnuto 

k 31. 12. 2020 
Skutečné čerpání 

k 31. 12. 2020 
Vratka 
dotace 

UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání 
 
z toho: 

40.029.035,- 40.029.035,- 0 

UZ 33353 - prostředky na platy 29.154.374,- 29.154.374,- 0 

UZ 33353 - ostatní osobní náklady OON 260.000,- 260.000,- 0 

UZ 33353 - zákonné odvody 9.942.058,- 9.942.058,- 0 

UZ 33353 - FKSP 583.088,- 583.088,- 0 

UZ 33353 - ONIV 89.515,- 89.515,- 0 

Celkem - dotace MŠMT 40.029.035,- 40.029.035,- 0 

UZ 001 - přísp. od zřiz. na dezinfekci 10.000,- 10.000,- 0 

UZ 205 - přísp. od zřiz.na odpisy 66.000,- 66.000,- 0 

UZ 206 - přísp. od zřiz. 
na modernizaci ICT 
na rozšíř.přístupového systému 

50.000,- 
170.000,- 

50.000,- 
170.000,- 

0 

Celkem příspěvek od zřizovatele 
296.000,- 296.000,- 0 

Celkem příspěvek na provoz 
40.325.035,- 40.325.035,- 0 

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

1.826.296,- 913.393,84 
neukonč. 

projekt 

Celkem – neinvest.dotace z jiných zdrojů 1.826.296,- 913.393,84 
neukonč. 

projekt 
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Majetek Základní umělecké školy Opava k 31. 12. 2020: 

účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
stav k 31. 12. 2020: 263.026,00 Kč 
 
účet 021 Stavby (jiné nebytové domy) 
stav k 31. 12. 2020: 16 489 069,00 Kč 
 
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 
stav k 31. 12. 2020: 3.996.699,50 Kč 
 
účet 028  Drobný dlouhodobý hmotný majetek 
stav k 31. 12. 2020: 10 817.743,61 Kč 
 
účet 031 Pozemky 
stav k 31. 12. 2020: 2 693 050,00 Kč 
 
Organizace Základní umělecká škola Opava, příspěvková organizace, hospodařila k 31. 12. 
2020 s majetkem – stálými aktivy - v hodnotě 34.259.588,11 Kč. 
 
Vlastní výnosy školy – výnosy z činnosti (školné, půjčovné, úroky, použití fondů) v roce 2020:  
3.763.226,11 Kč. 
 
Hospodářský výsledek 
 
V hlavní činnosti bylo v roce 2020 dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 
185.455,71 Kč (po zdanění), hospodářský výsledek v doplňkové činnosti činil 0 Kč. 
 
Výnosy v hlavní činnosti:  44.406.588,60  Kč 
Náklady v hlavní činnosti: 44.221.132,89  Kč  
 
Výnosy v doplňkové činnosti:   2.400,00  Kč 
Náklady v doplňkové činnosti:  2.400,00  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 byla plánovaná na školní roky 2019/2020 až 2020/2021. Vzhledem k pandemické 

situaci v těchto školních letech bylo vyhověno žádosti o prodloužení projektu s přesahem do školního 

roku 2021/2022. 

14. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

15. Předložené a školou realizované projekty financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2020/2021 škola podala žádost o financování projektu Colours of ZUŠ III magistrát 

města Opavy v celkové výši 60.000 Kč, grant byl přiznán ve výši 47.700 Kč. Projekt byl realizován v říjnu 

2021. 

V grantovém řízení statutárního města Opava uspěl také grant na vydání publikace Akordeon 

v barvách. Z žádosti ve výši 30.000 Kč byla přiznána dotace 21.300 Kč. Publikace byla vydána ještě před 

koncem školního roku. 

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. 

Možnosti školy naplňovat svou dlouhodobou strategii prezentace dovednosti svých žáků na různých 

akcích pro veřejnost byla značně omezená kvůli pandemii Covid-19. Soutěže se v daném školním roce 

nekonaly vůbec. 

Učitelé a žáci byli vystaveni zkoušce v podobě dlouhodobé distanční výuky, střídání různých omezení 

prezenční výuky a měnících se podmínek protipandemických opatření. I přes všechny komplikace však 

výuka nebyla nikdy zcela přerušena, stále probíhala online formou v podobě online hodin, edukačních 

videí a různých pracovních listů, domácích úkolů 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. 

Umělecké vzdělávání na ZUŠ má silnou tradici a také slibnou budoucnost. Svědčí o tom velký zájem 

o studium, který někdy překračuje kapacitní možnosti školy (např. u hry na klavír), a také dobré jméno 

školy, která je spojena s kvalitními pedagogy a žáky, kteří často pokračují ve studiu na středních 

a vysokých pedagogických a uměleckých školách.  

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

 

 

V Opavě, 10. 10. 2021.                                                          

 

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

 

Schválil: MgA. Lukáš Poledna, Ph. D. 

  ředitel školy  
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