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1. Základní údaje 

 

Název školy:  Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, 

příspěvková organizace  

Sídlo školy:  Lidická 5, 742 83 Klimkovice 1, Ostrava-město 

IČ:  62330420 

Identifikátor zařízení:  600 004 074 

IZO:  108 022 234 Základní umělecká škola 

Právní forma školy:  příspěvková organizace 

Odloučené pracoviště:  Osvobození 514, 742 85 Vřesina 

Kapacita školy:  300 žáků 

Kód zřizovatele: 1622 

 

Zřizovatel školy:  Moravskoslezský kraj 

Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

IČ: 70890692 

 

Vedení školy:  MgA. Pavel Béreš, ředitel školy 

Martina Maternová, zástupce ředitele školy v době jeho nepřítom-

nosti 

E-mail:  zus.klimkovice@seznam.cz 

Telefon:  +420 558 955 759, +420 558 955 760    

Webové stránky:  http://zusklimkovice.cz 

Datum zahájení činnosti: 24. 05. 1996 

Datum zápisu do rejstříku: 07. 06. 2002 

Datum vystavení posledního rozhodnutí:   25. 03. 2005, č. j. 32 501/2005 
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Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 01. 09. 2005 

Datum poslední ČŠI:  7. – 9. 1. 2014 

 

Údaje o SRPDŠ:  Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole 

Klimkovice je evidováno jako základní organizace Sdružení rodičů a 

přátel dětí a školy – Unie Praha, registrovaného Ministerstvem vni-

tra České republiky dne 14. října 1991 pod č. j. VSC/1– 978/91–R. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1, 3:  Žáci přípravné hudební výchovy, žáci kytarového souboru na Vánočním koncertě 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

 

Základní umělecká škola:  IZO  108 022 234   

Cílová kapacita školy:   300 žáků 

Celkový počet žáků:   277 žáků 

 

Umělecké obory: 

1. hudební obor:  203 žáků 

2. taneční obor:  62 žáků 

3. literárně-dramatický obor:  12 žáků 

 

 

Obrázek 2: Počty žáků v uměleckých oborech 
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2.1 Učební plány jednotlivých oborů 

Hudební obor 

Všechny učební plány byly schváleny MŠMT dne 26. 6. 1995 pod č. j. 18.418/95-25 

s účinností od 1. září 1995.  

Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku 

I. i II. stupně základního studia. 

Taneční obor 

Učební plány byly schváleny dne 7. května 2003 pod č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 

2003.  

Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku 

I. i II. stupně základního studia. 

Literárně-dramatický obor 

Učební plány byly vydány pod č. j. 22 558/2004-22 s platností od 1. 9. 2004 a pod č. j. 22 035 

s platností od 1. 9. 2005.  

Od školního roku 2012/2013 se začalo vyučovat podle ŠVP od přípravného studia a 1. ročníku 

I. i II. stupně základního studia. 

Všechny učební plány i Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice jsou umístěny 

na webových stránkách školy. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

3.1 Pedagogové 

Všichni interní zaměstnanci splňují požadavky na odbornou kvalifikaci a jsou zařazeni ve 12. 

platové třídě a v příslušném platovém stupni dle délky praxe. (viz tabulka 1). 

Zájemci si mohou vybrat studium v hudebním oboru, kde vyučovalo ve školním roce 

2014/2015 11 pedagogů jednak na tradiční hudební nástroje jako klavír, akordeon, kytara, 

flétna, zobcová flétna, dále pak na nástroje zavedené v posledních 9 letech jako klarinet, 

saxofon, či sólový zpěv. Tradičně probíhala výuka v tanečním oboru, kde působí jeden 

pedagog, který měl k dispozici 2 pedagogy jako korepetitory, taktéž pokračovalo zdárné 

rozvíjení literárně-dramatického oboru, kde vyučuje jeden pedagog (viz obrázek 4). 

Pedagogové během roku absolvují různé formy dalšího vzdělávání. Patří k nim účasti na 

soutěžích, přehlídkách, tematicky laděných seminářích dle potřeb jednotlivých pedagogů. 

Důležitou formou je i samostudium, neboť spousta věcí souvisejících s běžnou praxí není 

možné jinak studovat. (viz kapitola 7). 

 

Obrázek 4: Struktura pedagogů dle oborů 
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Tabulka 1: Struktura pedagogů 

Obor Úvazek Vzdělání 
zaměstnanecký 

vztah 
popis úvazku 

Hudební 

23 hodin Vyšší odborné interní 
flétna, zob. flétna, skupinová inter-
pretace, hudební nauka 

18 hodin VŠ interní 
klarinet, saxofon, zob. flétna, hudeb-
ní nauka, skupinová interpretace 

23 hodin Vyšší odborné interní 
flétna, zob. flétna, skupinová inter-
pretace 

23 hodin VŠ interní 
klarinet, saxofon, skupinová interpre-
tace 

23 hodin Vyšší odborné interní 
akordeon, skupinová interpretace, 
přípravná hudební výchova 

22 hodin VŠ interní 
akordeon, korepetice tanečního 
oboru, literárně-dramatický obor 

23 hodin Vyšší odborné interní 
klavír, korepetice hudebního a ta-
nečního oboru, hudební nauka 

23 hodin Vyšší odborné interní 
klavír, skupinová interpretace, kore-
petice hudebního oboru 

25 hodin VŠ interní klavír, korepetice hudebního oboru 

23 hodin Vyšší odborné interní 
kytara, skupinová interpretace, 
korepetice hudebního oboru 

8 hodin VŠ interní zpěv, skupinová interpretace 

Taneční 19,5 hodin 
Střední odbor-
né 

interní předměty tanečního oboru, PTV 

Literárně-
dramatický 

6 hodin VŠ interní 
předměty literárně-dramatického 
oboru (poznámka: pedagog rovněž 
vyučuje i v hudebním oboru 
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3.2 Provozní zaměstnanci 

Počet provozních zaměstnanců odpovídá potřebám a možnostem školy. Všichni splňují 

požadavky na odpovídající pracovní zařazení. Provozní zaměstnanci a hlavně účetní školy 

systematicky pracují na zvyšování své kvalifikace, aby byli připraveni na stále vyšší nároky 

kladené na jejich pozice (viz kapitola 7). 

 

Tabulka 2: Struktura provozních zaměstnanců 

Pracovní úvazek Pracovní náplň 
Zaměstnanecký 

vztah 
poznámka 

12 hodin účetní školy interní   

40 hodin domovnice, školnice, uklízečka interní   

20 hodin šatnářka (září – červen) externí z cizích zdrojů (DPČ) 

 

 

Obrázek 5: Flétnový soubor v programu „Jarní kaleidoskop“ 
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4. Přijímací řízení pro rok 2015/2016 

Škola má vypracovaný systém vyhledávání talentů v Klimkovicích již od předškolního věku. 

Probíhaly průzkumy talentovanosti pro hudební i taneční obor jednak přímo v Klimkovicích a 

pak také v Olbramicích a Josefovicích.  

Další zájemci o studium společně s rodiči mohli využít tradičního dne otevřených dveří 

v Klimkovicích a na odloučeném pracovišti v budově ZŠ ve Vřesině, kde si mohli prohlédnout 

učebny jednotlivých oborů i studijních zaměření, dozvědět se důležité informace o studiu a 

zjistit, zdali uchazeči mají předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru. 

Zájemci o studium literárně-dramatického oboru mají rovněž možnost přihlásit se ke studiu 

na dni otevřených dveří či při přijímacím řízením. S radostí můžeme konstatovat, že rodiče 

mají zájem, aby děti studovaly na základní umělecké škole. Bohužel jsme museli opět odmít-

nout kvůli omezeným rozpočtovým možnostem zřizovatele některé žadatele, kteří se chtěli 

ještě přihlásit ke studiu koncem prázdnin a začátkem školního roku.  

 

 

Tabulka 3: Údaje o přijímacím řízení 

obor Počet žáků Uspělo Podalo přihlášku Přijato 

Hudební obor 88 50 43 37 

Taneční obor 50 40 9 7 

Literárně dramatický 
obor 

3 3 3 1 

Celkem 141 70 55 45 
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Obrázek 6: Údaje o přijímacím řízení 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

Výsledky vzdělávání se odráží jednak v klasifikaci, ovšem neméně důležitá je veřejná 

prezentace před rodiči a spolužáky při interních i veřejných vystoupeních. Ve školním roce se 

žáci prezentovali na třídních předehrávkách, školních předehrávkách, žákovských 

koncertech, soutěžích pořádaných Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České 

republiky a dalších soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. Při všech vystoupeních byla snaha 

předvést co nejlepší výkon a v případě, kdy se ne vše zcela podařilo, pak byla patrná snaha 

pedagogů o analýzu daného stavu a zajištění motivace pro další vývoj. Samozřejmě se našli i 

žáci, kteří vzdělání ukončili z různých důvodů (3). 

V níže uvedené tabulce 5 je uveden počet vyučujících v jednotlivých oborech a vývoj počtu 

žáků k jednotlivým daným datům. V tabulce 6 je struktura žáků podle jednotlivých nástrojů 

v hudebním oboru a počet žáků v ostatních oborech. 
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Tabulka 4: Počet vyučujících a žáků v jednotlivých oborech 

Obor 
počet vyu-

čujících 
stav žáků   

k 30. 9. 2014 
stav žáků          k 

30. 6. 2015 

Hudební  11 203 198 

Taneční  1 62 62 

Literárně-
dramatický  

1 12 14 

Celkem 13 277 274 

 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech 

 

Obrázek 8: Žáci literárně-dramatického oboru ve hře „RSB s ručením omezeným“ 
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Tabulka 5: Struktura žáků v hudebním oboru 

Stav žáků 
k 30. 9. 

2014 
k 30. 6. 

2014 

Hudební 
obor 

Hra na klavír 55 54 

Hra na akordeon 33 33 

Hra na zobcovou flétnu 36 34 

flétna 16 16 

klarinet 4 3 

saxofon 8 8 

kytara 21 21 

zpěv 11 10 

přípravná hudební výchova 19 19 

Hudební obor celkem 203 198 

Taneční obor 62 62 

Literárně-dramatický obor 12 14 

Celkem 277 274 

 

V tabulce 7 je uveden celkový prospěch žáků. 

Tabulka 6: Celkový prospěch žáků 

Stupeň celkového hodnocení 
Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Na konci 1. pololetí 233 11 0 

Na konci školního roku 229 8 0 

 

Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, většina žáků dosahuje prospěchu s vyznamenáním. 

Z toho usuzujeme, že většina žáků zvolila vhodně obor a plně se mu věnuje. 

Ve školním roce 2014/2015 probíhala tradiční soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT. Naši žáci se 

zapojili do soutěže v sólové hře na dechové nástroje. Přestože účast v soutěži není povinná, 

ve školním kole porovnala své výkony většina žáků v sólové hře. Naši žáci v okresních kolech 



   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 

15 

 

získali hezká umístění. Žáci, kteří postoupili do krajského kola, svou vysokou úroveň potvrdili 

cennými umístěními. Ve hře na flétnu se jedna žákyně probojovala až do ústředního kola. 

Tabulka 7: Umístění žáků v soutěži pořádané Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 

Kolo Kategorie Nástroj Umístění  

Okresní 

I. zobcová flétna 3. místo 

II. zobcová flétna 2. místo 

II. zobcová flétna 2. místo 

III.  zobcová flétna 3. místo 

IV. zobcová flétna 3. místo 

O. flétna 1. místo 

I. B flétna 2. místo 

I. B flétna 3. místo 

I. B flétna 3. místo 

II. flétna 2. místo 

III.  flétna 3. místo 

IV. flétna 2. místo 

V. flétna 1. místo 

VIII. flétna 1. místo 

I. B klarinet 1. místo 

I. A saxofon 1. místo 

IV. saxofon 1. místo 

VIII. saxofon 2. místo 

Krajské 

V. flétna 1. místo 

VIII. flétna 1. místo 

I. B klarinet 2. místo 

I. A. saxofon 1. místo 

Ústřední VIII. flétna 3. místo 
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Kromě těchto soutěží, které prostupují velkou část školního roku, účinkovali dva klavíristé 

na soutěži „Mládí a Bohuslav Martinů“ v Poličce, odkud dovezli umístění v bronzovém a stří-

brném pásmu. 

V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 28 žáků, viz tabulka 10. Žáci hudebního 

oboru vystoupili na školní předehrávce a absolventském koncertě 3. června na odloučeném 

pracovišti ve Vřesině a 21. a 22. dubna na absolventských koncertech v sále školy 

v Klimkovicích, žákyně tanečního oboru pak zatančily 17. června ve společenském sále 

Sanatorií Klimkovice na Tanečním koncertě. Od Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

absolventi obdrželi drobné upomínkové předměty, pamětní fotografii a květinu. 

Tabulka 8: Počet absolventů dle oborů a stupňů 

obor 
Počet absolventů 

Celkem 
I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor 18 4 22 

Taneční obor 3 2 5 

Literárně-dramatický obor 1 0 1 

Celkem  22 6 28 
 

 

Obrázek 9: Pedagogové a absolventi v tomto školním roce 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů je upravena ve Školním řádu, v části páté - Podmínky 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

Kolektiv zaměstnanců školy systematicky pracuje na vytváření pozitivního sociálního 

prostředí. Ve škole se zaměřujeme na mezioborovou spolupráci. I v tomto školním roce 

spolupracovali žáci hudebního a tanečního oboru, hudebního a literárně-dramatického 

oboru. Ve skupinových intepretacích hudebního oboru spolupracují rovněž žáci v různých 

tradičních i netradičních nástrojových seskupeních. Pěstování klíčových kompetencí 

v kolektivní výuce pak napomáhá ke spolupráci a eliminaci nežádoucích sociálně 

patologických jevů. Pedagogové vštěpují žákům dle ŠVP kultivovaný projev jednání a chování 

na veřejnosti, učí žáky rozlišovat trvalé a pomíjivé hodnoty, vedou je ke zdravému životnímu 

stylu. Dále podporují spolupráci a sociální ovlivnění žáků různých ročníků v tanečním 

i literárně-dramatickém oboru. Aktivně komunikují se zákonnými zástupci žáků. Znají 

osobnostní zvláštnosti svých žáků i jejich rodinné zázemí. Monitorují změny v chování žáků 

a vyhodnocují rizikové jevy. 

Ředitel školy podporuje otevřené okamžité řešení všech náznaků sociálně patologických jevů 

a tím předchází jejich vzniku. 

 

Obrázek 10: Žáci LDO v divadelní hře „Jak se do lesa volá“ 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2014/2015 dle plánu, 

který je zpracován ve vnitřním předpise školy. Patří do něj jednak institucionální formy 

vzdělávání jako je např. účast na školeních, seminářích a dále také účast pedagogů 

na metodických schůzkách jednotlivých okresních případně krajských sekcí. Nedílnou 

součástí dalšího vzdělávání byla i účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách, kde dochází 

ke srovnání a zpětné vazbě vlastního pedagogického procesu. Další vzdělávání probíhalo 

formou samostudia dle § 24 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Základním parametrem při výběru vzdělávání pak byla skutečná potřeba školy, studijní zájmy 

jednotlivých pedagogických i správních zaměstnanců a finanční dostupnost v rámci rozpočtu 

školy. 

 

Obrázek 11: Akordeonový soubor mladších žáků na „Přehlídce souborů“ 
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7.1 Průběžné vzdělávání 

Průběžné vzdělávání vede k prohlubování kvalifikace, kde obsahem jsou nové poznatky 

z pedagogických i odborných oborů souvisejících jak s vyučovacími předměty, tak se správou 

a ekonomickým zajištěním školy. Pedagogové a účetní školy se zúčastnili akcí uvedených 

v tabulce 11. V tabulce 12 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách. 

Tabulka 9: Účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání 

Datum Vzdělávací akce 
Počet účastní-

ků 

28. - 29. 8. Seminář ředitelů škol MÚZA Řeka 1 

2. 10. Konference Digitalizace a ukládání dat MSK 1 

5. 11. Klavírní seminář Slezská Ostrava 3 

27. 11. Konference operační programy 2014-2020 VŠB 1 

6. 12. Ostravská setkání s akordeonem 2 

14. 1. Konzultace spisová služba 1 

24. 1.  Workshop Plasticko-kognitivní styl pohybu 1 

23. 2. Seminář kariérní systém pro ZUŠ s SUŠ Praha 1 

25. 2. Seminář ředitelů Krajský úřad 1 

20. 3. Akordeonové pódium 2 

28. 3. Značky a údržba fléten – seminář Ostrava 1 

30. 5. Akordeonová akademie Praha 1 

8. 6. 
Workshop Optimalizace řídících a kontrolních sys-
témů v oblasti výkonu zřizovatelských funkcí 

2 

10. 6.  
Workshop Optimalizace řídících a kontrolních sys-
témů v oblasti zřizovatelských funkcí 

2 
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Tabulka 10: Účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách 

Datum Soutěž nebo přehlídka 
Počet pe-
dagogů 

23. 1. Arénka – přehlídka dětských divadel 1 

5. – 6. 3. 
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Ostra-
va-Poruba 

  

7. 3. Okresní kolo soutěže ZUŠ – taneční obor 1 

25. – 26. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje Orlová 5 

9. – 10. 3. Akordeonová soutěž Ostrava 1 

24. 4. Krajská klavírní přehlídka 3 

24. 4. Krajská akordeonová přehlídka 1 

5. – 6. 5. Mládí a Bohuslav Martinů Polička 1 

21. 5. 
Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje v Li-
berci 

1 

23. 5. Taneční soutěž Hlučínský talent 1 

 

 

Obrázek 12: Soubor zobcových fléten a sbor na „Přehlídce souborů“ 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Po loňském školním roce, kdy proběhly slavnostní akce k 60. výročí školy, by se dalo 

předpokládat, že tento školní rok nebude na veřejné akce tak bohatý. Po tradičně klidnějším 

zahájení a podzimu se začal kolotoč veřejných akcí roztáčet do velkých obrátek a zastavil se 

až s koncem školního roku. 

První adventní neděli zahájily žákyně tanečního oboru v Sanatoriích Klimkovice cyklus těchto 

programů společně s orchestrem Akoband z Klimkovic. Podzimní dopoledne u nás ve škole 

strávili žáci mateřských a základních škol z Klimkovic, Josefovic, Zbyslavic, kdy jsme pro ně 

připravili program s názvem „Od klacků k paličkám aneb od kosti k píšťale“. Vystoupení 

starších spolužáků se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Interaktivitu akce podtrhla účast i 

„jeskynního pračlověka“. Žáci Vřesinské Stržsmrště již tradičně účinkovali v programu, který 

předznamenává rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní školy Vřesina.  

V prosinci kromě prvních třídních předehrávek se všichni připravovali na Vánoční koncert, 

který proběhl na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Vystoupili zde všechny soubory školy se 

zpěváky, choreografie předvedli žáci tanečního oboru. Atmosféra koncertu i pěkné výkony 

přinesly trochu uklidnění do hektických předvánočních příprav. 

V lednu se prezentovaly žákyně tanečního oboru na plese Církevní konzervatoře v Opavě a 

zpříjemnily seniorům chladné dny v Ostravě na Kamenci a rovněž v Ostravě-Porubě. Hlavní 

akcí pak byl tradiční žákovský koncert v sále školy, kde vystoupili žáci hudebního a tanečního 

oboru.  

V březnu se žáci zúčastnili okresního kola a krajského kola soutěže ZUŠ ve hře na dechové 

nástroje, kde získali zasloužená ocenění. Žákyně tanečního oboru předvedly své vystoupení 

na lázeňské tančírně na kolonádě Sanatorií Klimkovice. Nejen své soutěžní programy 

představili žáci hudebního oboru na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny Salichové 

z Polanky nad Odrou, ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova, který se 

konal v ZUŠ Dobroslava Lidmily. Tento koncert pokračuje v tradici společných setkání, které 

jsme vídali na festivalu ZUŠ a byl cenným inspiračním zdrojem pro žáky i pro pedagogy. 
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Významnou akcí naší školy byl VII. ročník Akordeonového pódia, které jsme pořádali ve 

spolupráci s MÚZOU (Sdružením ZUŠ Moravskoslezského kraje).  

Hlavní akcí v měsíci dubnu bývá absolventský koncert žáků hudebního oboru. V letošním 

roce absolvovalo 22 žáků a studentů hudebního oboru. Připravili společně s pedagogy 

zajímavý program, který jsme z časových důvodů museli rozdělit do dvou koncertů. Díky 

vhodně zvolené choreografii byly oba dva koncerty velice úspěšné a příznivci absolventů si 

přišli na své. Na odloučeném pracovišti ve Vřesině proběhl koncert společně se školní 

předehrávkou, neboť zde vystupovala pouze 1 absolventka a to až v měsíci červnu. Další 

mimořádnou akcí byl projekt pro žáky základní školy s názvem „Jarní kaleidoskop“. Byl 

zaměřen tematicky na možnosti trávení volného času. V komponovaném pořadu se 

předvedly soubory hudebního oboru, které byly proloženy tanečními vstupy, a závěr vrcholil 

divadelním představením s tematikou šikany ve školním prostředí. Kromě toho vystoupily 

žákyně tanečního oboru na Jarním koncertě pořádaným Sanatorii Klimkovice.  

Květen byl, co se týče veřejných akcí, naším nejplodnějším měsícem. Hned začátkem května 

vystoupili žáci akordeonového souboru starších žáků ve Zbyslavicích na vzpomínkové akci 

k ukončení II. světové války. Kromě několika třídních předehrávek jsme uspořádali i den 

otevřených dveří pro nové zájemce o studium na naší škole. Jedna flétnistka nás úspěšně 

reprezentovala v ústředním kole soutěže ZUŠ, které se konalo v Liberci. Klavíristé rovněž 

nezaháleli a přivezli pásmová ocenění ze soutěže „Mládí a Bohuslav Martinů“ konající se 

v Poličce. Žákyně tanečního oboru načerpaly inspirace na přehlídce Hlučínský talent. 

Vrcholem měsíce května byly dvě hromadné akce. První akcí byl komponovaný pořad „Jak se 

do lesa volá“ v kině Panorama v Klimkovicích. Na akci se představili žáci a žákyně všech 

oborů, tentokráte bez instrumentalistů. Zpěváci, tanečnice i herci svým programem uchvátili 

obecenstvo, které je ocenilo dlouhotrvajícím potleskem. Tato akce podtrhla výjimečnost 

tohoto prostoru v Klimkovicích, který je bohužel poplatný době svého vzniku a potřeboval by 

rekonstrukci. Druhou významnou akcí byla tradiční přehlídka souborů, na které v divadelním 

sále Sanatorií zahrály všechny soubory, které na škole působí.  



   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 

23 

 

V červnu doznívaly ještě třídní předehrávky jednotlivých pedagogů. Zajímavou akcí byl 

program pro žáky mateřských škol, pro které jsme připravili dvě krátké pohádky. Vlk 

z Červené Karkulky byl natolik autentický, že v koncertním sále školy vystrašil nejedno dítko a 

musel se na konci všem dětem „odmaskovat“, aby bylo jasné, že nikoho nesežere. Pro 

zájemce o studium tanečního oboru jsme pořádali otevřenou hodinu, kde zájemci o studium 

mohli nahlédnout do taneční kuchyně. Žáci literárně-dramatického oboru se podíleli na akci 

pořádanou místní knihovnou s podtitulem „Už jsem čtenář“. Poslední tradiční akcí školního 

roku byl Taneční koncert, na kterém zároveň absolvovaly žákyně I. i II. stupně tanečního 

oboru. Různorodý program obohacený o světelné i zvukové efekty, se setkal s pochvalnými 

reakcemi publika. Naši žáci se rovněž neztratili na ukončení 9. tříd základní školy, kdy 

předvedli před svými spolužáky krátký program. 

Když byl na konci školního roku udělán soupis všech akcí, bylo zjištěno, že naši žáci vystoupili 

na 51 akcích a z toho 37 akcí pořádala škola. Rodiče se o akcích školy dozvídají převážně 

z pozvánek, které jim děti přinášejí domů. Ostatním jsou pozvánky na akce prezentovány 

prostřednictvím propagační skříňky před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy a na 

chodbách ve škole. Informace o akcích školy a jiné informace se mohou zájemci dozvědět 

taktéž z webových stránek školy a ve Zpravodaji města. Nepřehlédnutelné jsou i upoutávky a 

informace z koncertů a akcí vysílané v místní televizi. 

 



   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 

 

24 

 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla žádná kontrola ani inspekční činnost České školní 

inspekce. 

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 

Základní umělecká škola Klimkovice je příspěvková organizace, jejíž provoz a hlavní činnost 

(poskytování uměleckého vzdělávání) je financována z několika hlavních zdrojů. Přímé 

náklady na vzdělávání (platy, náhrady platů, odstupné a další dle § 160 odst. 1 písm. c) 

školského zákona) jsou financovány ze státní dotace, provozní výdaje jsou hrazeny z úplaty 

za vzdělání (školného). Další možností financování jsou pak dary, případně příspěvky 

municipalit na provoz. V roce 2014 se nám podařilo získat dary na pořádání slavnostních 

akcí. 20 tisíc korun přispělo město Klimkovice a dalších 21 tisíc soukromé osoby. Jelikož 

vznikla potřeba pořídit nový koncertní klavír do sálu školy, snažíme se získat peníze na tento 

účel. První vlaštovkou bylo 5 tisíc korun v roce 2014. 

10.1 Údaje o úplatě za vzdělání (částka za měsíc studia) 

Hudební obor: 
 

 

přípravná hudební výchova 280,- 

 
základní studium 320,- 

 
druhý nástroj 200,- 

   Taneční obor: 
 

 

přípravná taneční výchova 1 200,- 

 
přípravná taneční výchova 2 280,- 

 
základní studium 280,- 

   Literárně-dramatický obor: 
 

 

základní studium 150,- 
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10.2 Základní údaje o hospodaření za rok 2014 v Kč 

Druh činnosti Hlavní činnost Doplňková činnost 

Příjmy – výnosy 6 052 388,00 122 530,00 

Z toho 

  Úhrada neinv. Nákladů na vzdělání 795 470,00 

 Transfery 5 035 405,00 

 Ostatní příjmy 212 513,00 122 530,00 

 
   Výdaje – náklady 6 056 612,00 82 334,00 

Neinvestiční výdaje celkem 6 056 612,00 82 334,00 

Z toho 

  Náklady na platy pracovníků školy 3 950 585,00 1 540,00 

 

Platy 3 638 560,00 

 
 

Fond odměn 164 982,00 

 
 

Ostatní osobní náklady 147 043,00 

 
 

Dočasná pracovní neschopnost  0,00 

 Zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 1 328 039,00 523,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb - FKSP 38 035,00 

 Výdaje na učebnice, noty a uč. pomůcky 73 428,00 

 Ostatní provozní náklady 666 525,00 80 271,00 

    
Transfer UZ 33353 5 021 905,00   

 

Platy pedagogických pracovníků 3 335 989,00   

 

Platy nepedagogických pracovníků 302 571,00   

 

Ostatní osobní náklady 88 000,00   

 

Náklady za dočasnou pracovní neschopnost               0,00   

 

Odvod zdrav. a soc. pojištění 1 259 193,00   

 

Fond kulturních a sociálních potřeb - FKSP 36 152,00   
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Druh činnosti Hlavní činnost Doplňková činnost 

 

Spotřeba materiálu  60 177,00 270,00 

    Spotřeba energie 100 976,00 58 272,00 

 

Opravy a údržba 151 462,00   

 

Cestovné 15 817,00   

 

Náklady na reprezentaci 23 511,00   

 

Školení  zaměstnanců 8 400,00   

 

Ostatní služby 171 322,00 6 865,00 

 

Ostatní osobní náklady - OON  59 043,00 1 540,00 

 

Čerpání fond odměn 164 982,00   

 

Odvod ZP a SP 68 847,00 523,00 

 

Sociální pojištění ZP Kooperativa 15 923,00 0,00 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb - FKSP 1 883,00   

 

Osobní ochranné pracovní prostředky - OPPP 1 177,00   

 

Odpisy  31 270,00 14 864,00 

 

Ostatní náklady z činnosti 36 961,00   

 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - DDHM 122 955,00   

Hospodářský výsledek -4 224,00 40 196,00 

    Hospodářský výsledek celkem 35 972,00 
  

 

Obrázek 13, 14, 15: Vystoupení žáků na „Tanečním koncertě“ 
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11.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali jako partneři projektu „Modernizace výuky a 

podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“. Projekt získal finanční podporu 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní 

osy 2 Podpora prosperity regionu, oblasti podpory 2. 1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí 

oblasti podpory 2. 1. 1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. V rámci tohoto projektu škola 

získala 3 nová pianina pro základní výuku v hudebním oboru. 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Naše škola působí v oblasti celoživotního vzdělávání jednak primárně tím, že nabízí Studium 

pro dospělé, a dále sekundárně, neboť nabízí možnosti pedagogům dalšího vzdělávání 

prostřednictvím různých vzdělávacích institucí např. NIDV, KVIC, JKGO. Studium pro dospělé 

navštěvovala 1 studentka tanečního a 1 studentka hudebního oboru. Máme i další zájemce o 

studium, ovšem z kapacitních důvodů je nemůžeme přijmout. Do dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků se zapojili všichni pedagogové. Nesmíme rovněž opomenout 

neformální vzdělávání prostřednictvím účasti pedagogů na přehlídkách a soutěžích a 

v neposlední řadě i samostudium, kterým vyplňují neexistenci formálních vzdělávacích 

možností. 

 

Obrázek 16: Červená Karkulka v pořadu „Jak se do lesa volá“ 
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13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

V letošním školním roce jsme žádný projekt financovaný z cizích zdrojů nerealizovali. 

14. Spolupráce s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na naší škole nepracuje odborová organizace. 

Hlavním partnerem při plnění úkolů ve vzdělávání je Sdružení rodičů a přátel dětí a školy. 

Díky jeho přispění může škola pořádat nebo navštěvovat koncerty a akce konající se mimo 

budovu školy. Nejvyšší finanční položkou poskytnutou sdružením rodičů je financování 

dopravy žáků, zajištění technického zázemí při koncertech a vystoupeních, realizace 

nahrávání DVD ze školních akcí, fotografování absolventů. Dalšími neméně důležitými 

položkami je občerstvení na koncertech a soutěžích, věcné ceny pro soutěžící, dárky 

pro absolventy a drobné dárky pro všechny žáky. Navíc škola využívá zvukovou aparaturu, 

kterou Sdružení rodičů zakoupilo pro potřeby školy.  

Různé propagační materiály, věcné dárky poskytuje Městský úřad Klimkovice. Sanatoria 

Klimkovice přispívají možností pořádat koncerty v jejich prostorách bez nájemného. 

V neposlední řadě je to také samotná podpora ochotných rodičů při dopravě na různé 

mimoškolní akce.  

 

Obrázek 17: Vystoupení absolventek na „Tanečním koncertě“ 
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15. Údaje o budově školy, kotelně a pozemku 

Majitelem budovy školy a pozemku je Moravskoslezský kraj. Základní umělecká škola 

Klimkovice, Lidická 5 s tímto svěřeným majetkem od 20. 12. 2000 hospodaří. Veškeré 

pojištění majetku a odpovědnosti za škodu zajišťuje vlastník. Budova školy je plně 

plynofikovaná od 28. 11. 2008. 

a) prostorové vybavení školy 

Přízemí – 1. NP: 

 1 učebna pro výuku hudební nauky (hudební obor) 

 2 místnosti hlídané šatny 

 sborovna s kuchyňkou 

 kancelář účetní 

 ředitelna 

 hygienické a úklidové prostory 

 sprchy 

V druhé polovině budovy v přízemí je Městská knihovna Klimkovice. 

1. patro – 2. NP: 

  7 učeben pro výuku hudebního oboru 

 1 učebna pro výuku tanečního oboru 

 1 šatna pro taneční obor 

 1 učebna pro výuku dramatického oboru 

 1 učebna souborové a komorní hry 

 1 koncertní sál 

 WC 

Na odloučeném pracovišti ve Vřesině škola využívá 2 učebny pro výuku hudebního oboru. 
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b) materiálně technické zajištění školy 

Ve školním roce 2014/2015 byly pořízeny nové učební pomůcky, hudební nástroje, drobný 

inventář. 

Bylo to například: 

 pořízení sady 6 digitálních bezdrátových systémů s hlavovými mikrofony a kufříky pro 

potřebu žáků hudebního a literárně-dramatického oboru. 

 elektrický klavír jako druhý nástroj pro koncertní sál, 96 basový akordeon Carmen 

 multifunkční kancelářský přístroj pro tisk a kopírování formátu A3 

 prezentační projektor Epson a zobrazovací plocha včetně montáže v baletním sále 

 ušití a renovace kostýmů pro žáky tanečního oboru 

 kostýmy pro žáky literárně-dramatického oboru 

 laminátor, telefon do sborovny, koše na tříděný odpad, lis na plastové lahve,  

Bylo provedeno ladění klavírů, opravy a ladění akordeonů. Byly spuštěny nové webové 

stránky. V budově byly vyměněny dveře oddělující veřejné prostory a prostory školy, aby 

škola splňovala standard bezpečnosti vydaný MŠMT. V lustrech na koncertním sále bylo 

vyměněno vedení, aby splňovalo dnešní požadavky na elektrické zařízení. Byla opravena 

podlaha na učebně číslo 1. Byl zjištěn celkem dobrých stav nosných trámů, na které byl 

aplikován ochranný nátěr proti škůdcům. V budoucnu bude potřeba renovovat všechny 

původní podlahy v druhém nadzemním podlaží. 

c) hygienické a bezpečnostní zajištění školy 

Je prováděno na základě zákonů, vyhlášek a směrnic.  

d) požárně-bezpečnostní zajištění školy 

Jedenkrát ročně jsou prováděny firmou SEHAP z Bílovce kontroly hasicích přístrojů. Rovněž 

jsou prováděny pravidelně veškeré kontroly, revize a preventivní prohlídky. 
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16.  Ochrana osobních údajů 

Dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Vyučující souhlasí s uvedením svého 

jména ve výroční zprávě – viz informovaný souhlas. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí 

žáci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro školní matriku viz příloha I. – Přihláška do 

ZUŠ. 

17. Závěr 

V tomto školním roce jsme vstoupili do další etapy budování školy. Postupně dochází 

k obměně učebních pomůcek a vybavení školy. Dle našich možností i možností zřizovatele se 

snažíme modernizovat nejen samotné procesy ve škole, ale rovněž i budovu, která si již 

modernizaci žádá. Významnou změnou pro chod školy bylo zavedení informačního systému 

iZUŠ, který slouží k administraci procesů vyplývajících ze „školského zákona“. Tímto 

zavedením byla odstraněna duplikace vyplňování jednotlivých formulářů a provázání 

evidence školného s databází školní matriky. Během roku došlo ke konsolidaci učitelského 

sboru a zásadní výměně ekonomky školy.  

Dle harmonogramu pokračujeme v zavádění školního vzdělávacího programu. Všichni žáci 

druhého stupně jsou již vyučováni dle ŠVP. Díky našemu cílenému vyhledávání talentů, mají 

rodiče úplné informace nutné k rozhodnutí, zdali přihlásit dítě ke studiu. Na zájem o 

umělecké vzdělávání si nemůžeme stěžovat, výsledky naší práce se mimo jiné promítají i ve 

zvýšeném zájmu o dříve méně oblíbené obory. Objevuje se nám nový trend, kdy mají zájem 

o studium žáci kolem desíti let věku. Bohužel nemůžeme naši službu poskytnout všem 

zájemcům, přestože splní předpoklady ke vzdělávání. Chybí nám samozřejmě i možnost 

rozšířit naši nabídku vzdělávání. Věřím, že i politická reprezentace pochopí, že znalostní 

společnost potřebuje provázání technických oborů s uměleckými, aby docházelo k větší 

kreativitě. V návaznosti na to se dočkáme více zlepšení a případně i nových výrobků 

s vysokou přidanou hodnotou. Jednou z možností je podpora kreativity přes hustou síť 

základních uměleckých škol. Mrzí mne, že nové operační programy Evropské unie s ničím 

takovým nepočítají a tím pádem ani ZUŠ nemohou s nějakým dotačním programem počítat. 

Ti co mohli a naučili se čerpat dotace v minulém období, tak z toho budou nadále profitovat 
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a my ostatní jim můžeme maximálně tiše závidět a bez evropských dotací se obejít i do 

budoucna.  

Našim cílem je co nejefektivnější výuka, aplikace nových metod a zkoušení nových postupů. 

Budeme opět přicházet na veřejnost s novými projekty, aby naši žáci byli hrdí, že umějí něco 

zajímavého, co jim může do budoucna přinést nejen radost, ale i další podněty pro život. 

V našem městě chceme být hodně vidět a snad si nás někdo všimne a v naší práci nás 

podpoří. 

 

Obrázek 18: Závěrečná „děkovačka“ z „Tanečního koncertu“ 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 30. září 2015 

Datum schválení výroční zprávy pedagogickým sborem: 13. října 2015 

Výroční zprávu zpracoval: MgA. Pavel Béreš 

 

 

 

 ........................................  

 MgA. Pavel Béreš  

 ředitel školy  
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Příloha I. 

Text obsažený v přihlášce do ZUŠ: 

Vyplňte hůlkovým písmem nebo psacím strojem. Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 

256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb. o 

osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změ-

ně některých zákonů. Vzdělání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základ-

ním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o 

základním uměleckém vzdělávání a školní řád. Podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání 

talentové zkoušky. Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukon-

čeno, poruší-li žák závažným způsobem školní řád; ze zdravotních důvodů, nebo z důvodů 

přestěhování se do vzdáleného místa; ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezle-

tilého žáka jeho zákonní zástupci; k 30. červnu pro neprospěch žáka; není-li ve stanoveném 

termínu za žáka uhrazena úplata za vzdělávání (školné). Podpisem přihlášky stvrzuji, že jsem 

se seznámil(a) se školním řádem, který je volně přístupný v prostorách ZUŠ, a dávám souhlas 

se zpracováním osobních údajů. 
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