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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 

nepřítomnosti 

E-mail:  zus.klimkovice@seznam.cz 

Telefon:  +420 558 955 759, +420 558 955 760, +420 731 686 603   

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 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 01. 09. 2005 
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Datum poslední ČŠI:  7. – 9. 1. 2014 

 

 

Obrázek 1,2: žáci hudebního a tanečního oboru v projektu „Pojďme spolu do Betléma“ 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

Základní umělecká škola:  IZO  108 022 234   

Cílová kapacita školy:   300 žáků 

Celkový počet žáků:   276 žáků 

 

Umělecké obory: 

1. hudební obor:  204 žáků 

2. taneční obor:  58 žáků 

3. literárně-dramatický obor:  14 žáků 

 

 

 

Obrázek 3: 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. 

Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo již 4. rokem dle ŠVP. V druhém stupni základního 

studia byli první absolventi, kteří druhý stupeň studovali pouze dle ŠVP.  
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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).  

Nejvíce zaměstnanců vyučovalo v hudebním oboru. 11 pedagogů vyučovalo hru na klavír, ky-

taru, akordeon, zobcovou flétnu, flétnu, klarinet, saxofon, sólový zpěv. 1 pedagog vyučoval 

předměty tanečního oboru, kde měl k dispozici 2 korepetitory. V literárně-dramatickém oboru 

vyučoval 1 pedagog (viz obrázek 4). 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je systematicky podchyceno. Během roku absolvují 

pedagogové různé semináře, kde si prohlubují své znalosti a dovednosti z oboru. Důležitou 

formou vzdělávání je rovněž účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách, kde mají možnost 

srovnat výsledky pedagogického procesu. Samostudium je rovněž vhodným doplněním 

kvalifikace, neboť na některé obory institucionální vzdělávání chybí, nebo je nedostatečné. 

Jeden pedagog začal specializované studium na koordinátora ŠVP (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 

24 hodin Vyšší odborné interní 
flétna, zob. flétna, skupinová 
interpretace, hudební nauka 

18,5 hodin VŠ interní 
klarinet, saxofon, zob. flétna, 
hudební nauka, skupinová 
interpretace 

24 hodin Vyšší odborné interní 
flétna, zob. flétna, skupinová 
interpretace 

23 hodin VŠ interní 
klarinet, saxofon, skupinová 
interpretace 

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

23 hodin Vyšší odborné interní 
klavír, korepetice hudebního a 
tanečního oboru, hudební 
nauka 

24 hodin Vyšší odborné interní 
klavír, skupinová interpretace, 
korepetice hudebního oboru 

24 hodin VŠ interní 
klavír, korepetice hudebního 
oboru 

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

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

8 hodin VŠ interní zpěv, skupinová interpretace 

taneční 19 hodin Střední odborné interní předměty tanečního oboru, PTV 

literárně-
dramatický 

6 hodin VŠ interní 

předměty literárně-
dramatického oboru 
(poznámka: pedagog rovněž 
vyučuje i v hudebním oboru) 

 

3.2 Provozní zaměstnanci 

V tomto školním roce byl navýšen úvazek finančního referenta (do limitu celkového počtu 

zaměstnanců), z důvodu většího množství administrativy spojené s korporátním řízením 

příspěvkových organizací, které zavedl zřizovatel (Moravskoslezský kraj). Korporátní řízení 
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vyžadovalo rovněž i vzdělávání, jenž je potřebné k zvládnutí a pochopení nových aplikací. (viz 

kapitola 7).  

Tabulka 2: struktura provozních zaměstnanců 

Pracovní úvazek Pracovní náplň Zaměstnanecký vztah poznámka 

38 hodin finanční referent interní   

40 hodin 
domovnice, školnice, 
uklízečka 

interní   

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

 

 

Obrázek 5: vánoční příběh v projektu „Pojďme spolu do Betléma“ 
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4. Přijímací řízení pro rok 2016/2017 

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 Klim-

kovicích 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. Nemohli jsme z kapacitních důvodů 

uspokojit všechny zájemce o studium v hudebním oboru, přestože prokázali předpoklady 

pro vzdělávání. 

 

 

Tabulka 3: údaje o přijímacím řízení 

obor Počet žáků Uspělo Podalo přihlášku Přijato 

Hudební obor 65 60 37 32 

Taneční obor 40 30 9 7 

Literárně dramatický obor 5 5 5 5 

Celkem 110 95 51 44 
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Obrázek 6: údaje o přijímacím řízení 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

Vzdělávání na základní umělecké škole patří k zájmovému vzdělávání. Výsledky vzdělávání se 

neodrážejí pouze ve čtyřstupňové klasifikaci, ale také v prezentaci uměleckých kompetencí 

na veřejnosti. Dle množství pořádaných veřejných akcí můžeme směle říci, že žáci zvyšují své 

umělecké kompetence. Někteří úspěšně srovnávají své umění se svými vrstevníky z jiných škol 

na různých soutěžích i přehlídkách pořádaných jak Ministerstvem školství mládeže a 

tělovýchovy, tak i dalšími subjekty. Předvedením svého umění na pódiu získávají žáci 

zkušenosti, kdy je organizmus podroben zkoušce psychické odolnosti. Proto se někdy stane, 

že předvedený výkon neodpovídá vynaloženému úsilí. I toto jsou důležité momenty 

pro celkový rozvoj osobnosti a pěstování psychické odolnosti. Studium v daném školním roce 

z různých důvodů nedokončili čtyři žáci. 

V níže uvedené tabulce 4 je uveden počet vyučujících v jednotlivých oborech a vývoj počtu 

žáků k jednotlivým daným datům. V tabulce 5 je struktura žáků podle jednotlivých nástrojů 

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

Obor 
stav žáků               

k 30. 9. 2015 
stav žáků          

k 30. 6. 2016 
počet vyučujících 

hudební  204 202 11* 

taneční  58 57 1 

literárně-dramatický  14 13 1* 

Celkem 276 272 12 
*Poznámka: 1 pedagog působí současně v oboru hudebním, tak i literárně-dramatickém 

 

Obrázek 7: vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech 

 

Obrázek 8: Kytarový soubor na „Přehlídce souborů“ 
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Tabulka 5: struktura žáků v hudebním oboru 

Stav žáků k 30. 9. 2015 k 30. 6. 2016 

hudební 
obor 

Hra na klavír 58 56 

Hra na akordeon 30 29 

Hra na zobcovou flétnu 31 32 

Hra na flétnu 18 18 

Hra na klarinet 3 3 

Hra na saxofon 7 7 

Hra na kytaru 24 23 

Sólový zpěv 10 11 

Přípravná hudební výchova 23 23 

hudební obor celkem 204 202 

taneční obor 58 57 

literárně-dramatický obor 14 13 

Celkem 276 272 

 

 

 

 

Obrázek 9: struktura žáků hudebního oboru 
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V tabulce 6 je uveden celkový prospěch žáků. 

Tabulka 6: celkový prospěch žáků 

Stupeň celkového hodnocení 
Prospělo  

Prospělo Neprospělo 
s vyznamenáním 

Na konci 1. pololetí 232 10 0 

Na konci školního roku 232 7 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. Při zavedení ŠVP 

přestaly platit tzv. hlavní předměty, tudíž vyznamenání se zjišťuje pouhým zprůměrováním 

všech předmětů. 

Ve školním roce 2015/2016 probíhala tradiční soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT. Naši žáci se 

zapojili do soutěže komorní hry s převahou dechových nástrojů a ve hře na akordeon. Ve škole 

bylo již tradičně pořádáno školní kolo, aby mohlo porovnat své dovednosti co nejvíce žáků. 

Krajské přehlídky literárně-dramatických oborů se zúčastnila skupina mladších žáků. Naši žáci 

v okresních kolech získali hezká umístění. Žáci, kteří postoupili do krajského kola, si rozdělili 

všechna umístění od 1. místa po čestné uznání. 

Tabulka 7: umístění žáků v soutěži pořádané MŠMT v komorní hře dechových nástrojů 

Kolo Kategorie forma Umístění  

Okresní 

I. B duo zobcových fléten 1. místo 

I. D smíšené trio  1. místo 

I. D trio s kytarou 1. místo 

II. D klavírní trio 2. místo 

II. D klavírní trio 2. místo 

III. D klavírní trio čestné uznání 

III. D klavírní kvartet se saxofony 3. místo 

IV. D klavírní trio 1. místo 

IV. D trio s kytarou 1. místo 

Krajské 

I. B duo zobcových fléten 1. místo 

I. D trio s kytarou 2. místo 

IV. D klavírní trio 3. místo 

IV. D trio s kytarou čestné uznání 
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Tabulka 8: umístění žáků v soutěži pořádané MŠMT ve hře na akordeon včetně komorní hry 

Kolo Kategorie Nástroj, Forma Umístění  

Okresní 

0 akordeon 1. místo 

I. akordeon 1. místo 

I. akordeon 1. místo 

III. akordeon 1. místo 

V. akordeon 2. místo 

VI. akordeon 1. místo 

VII. akordeon 1. místo 

I. trio akordeonů 1. místo 

I. orchestrální hra 1. místo 

II. souborová hra akordeonů 1. místo 

Krajské 

0. akordeon 3. místo 

I. akordeon 2. místo 

I. akordeon 2. místo 

III. akordeon 3. místo 

VI. akordeon 2. místo 

VII. akordeon 2. místo 

I. trio akordeonů 1. místo 

I. orchestrální hra 3. místo 

II. souborová hra akordeonů 1. místo 

 

Klavíristé sice neměli v letošním školním roce soutěž pořádanou Ministerstvem školství. Jedna 

klavíristka a klavírista předvedli své umění na celostátní soutěžní přehlídce klavírní hry 

„Mozart opět v Olomouci. Ve své kategorii získal klavírista 1 místo a cenu za mimořádný 

umělecký výkon. První místo v Moravskoslezském kraji v soutěži knihoven „Jak to bylo 

s králem?“ získalo divadelní představení se zpěvem a tancem „O českém králi a římském císaři 

Karlu IV.“ Byl to společný projekt městské knihovny, výtvarného ateliéru Malý Velký architekt, 

centra volného času Mozaika a všech oborů naší školy. V prvním ročníku soutěže v Hudební 

nauce trojlístku ZUŠ zvítězilo naše družstvo nejtěsnějším možným rozdílem. 
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V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 21 žáků, viz tabulka 9. Žáci hudebního 

oboru vystoupili 19. a 20. dubna na absolventských koncertech v sále školy v Klimkovicích. Den 

dětí oslavili tanečnice na koncertě v kinosále Sanatorií Klimkovice. Výstup na koncertě byl 

zároveň i jejich absolventským představením. Žákyně tanečního oboru úspěšně složila 

talentové zkoušky na Janáčkovu Konzervatoř v Ostravě a jednou ji snad uvidíme 

v profesionálních představeních. 

Tabulka 9: počet absolventů dle oborů a stupňů 

obor 
Počet absolventů 

Celkem 
I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor 10 6 16 

Taneční obor 4 0 4 

Literárně-dramatický obor 1 0 1 

Celkem  15 6 21 

 

 

 

Obrázek 10: žáci literárně-dramatického oboru divadelní hře „Perný týden“ 
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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, tanečního i literárně-dramatického oboru. Ve skupinových 

intepretacích hudebního oboru spolupracují rovněž žáci v různých tradičních i netradičních 

nástrojových seskupeních. V tomto školním roce vznikl ve škole „Malý orchestr“, který je 

příslibem do budoucna pro propojení žáků různých ročníků a studijních zaměření hudebního 

oboru. V tomto pestře zastoupeném prostředí budou žáci lépe poznávat věkové odlišnosti a 

budeme tak předcházet šikaně a jiným sociálně patologickým jevům. 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 11, 12: žáci tanečního oboru na „Tanečním koncertě“ 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2015/2016 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 a zřizovatele, 

studijní zájmy jednotlivých pedagogických i správních zaměstnanců a finanční dostupnost 

v rámci rozpočtu školy. 

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 finanční referentka se zúčastnili akcí 

uvedených v tabulce 10. V tabulce 11 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a 

přehlídkách. 

 



                                Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016                      

20 

Tabulka 10: účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání 

Datum Vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

4. - 6. 9. Klavírní ateliéry Karviná 2 

24. - 25. 9. Porada ředitelů Ostravice 1 

1. 10. Seminář interaktivní tabule 2 

6. 10. Seminář interaktivní tabule 2 

10. - 11. 10. Divadelní přehlídka Praha - Děti - divadlo - výchova 1 

14. 10. Ostravská setkání se zobcovou flétnou - Moderní metody výuky VII 1 

15. 10. Seminář prof. Horáka (akordeon) pro pedagogy MSK 2 

27. 10. Seminář interaktivní tabule II. 2 

20. 11. Školení nákupní portál kraje 1 

21. 11. Ostravská setkání s akordeonem 2 

21. 11. Ostravská setkání u klavíru 2 

25. 11. Seminář ČŠI Olomouc, InspiS ŠVP pro ZUŠ 1 

3. 12. Seminář novela zákona o pedagogických pracovnících Ostrava 1 

9. 12. Školení účetní předpisy 2016, uzávěrka účetnictví 1 

6. 1. Architektura ICT MSK Ostrava 1 

12. 1. Seminář Spisová služba KÚ Ostrava 1 

23. 1. Seminář Cestou hlasu k sobě 1 

6. 2. Seminář metodika hry na flétnu 1 

16. 3. Seminář zobcová flétna JKGO Ostrava 1 

19. 3. NIDV nové metodické postupy při výuce nejen nejmenších kytaristů 1 

25. 4. Porada ekonomů krajský úřad 1 

28. 5. Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ 3 

4. 6. Akordeonová akademie Praha 2 

4. 6. Seminář NIDV Ostrava, Kytarový seminář rychle a zábavně 1 

11. 6. Dětská scéna Svitavy - přehlídka, seminář 1 
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Tabulka 11: účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách 

Datum Soutěž nebo přehlídka Počet pedagogů 

11. 11. Mozart opět v Olomouci - soutěžní přehlídka 1 

18. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ akordeony 3 

18. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ KH dechových nástrojů dřeva 6 

19. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ KH dechových nástrojů zobcové flétny 4 

17. -18. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ KH s převahou dechových nástrojů Orlová 4 

22. - 23. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ Akordeony 10 

8. 4. Soutěž ZUŠ Krajská přehlídka LDO Rýmařov 2 

14. 4. 
Natáčení soutěžního klipu do soutěže knihoven „Jak to bylo 

s králem?“ 
4 

5. - 8. 5. Ústřední kolo soutěže ZUŠ Akordeony Plzeň 1 

6. 5. Krajská klavírní přehlídka 3 
 

7.2 Studium k výkonu specializovaných činností 

V letošním školním roce zahájil jeden pedagog studium specializovaných činností, které jej 

bude opravňovat k funkci koordinátora ŠVP. 

 

Obrázek 13: žáci přípravné hudební výchovy na „Přehlídce souborů“ 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

V tomto školním roce nebylo jednoduché navázat na zajímavé akce, které jsme pořádali v roce 

předešlém. Nicméně kreativní myšlení pedagogů nezklamalo ani letos a vedle tradičních a 

zavedených akcí se vylouplo několik nevšedních. První z nich bylo slavnostní zahájení školního 

roku, kdy všichni pedagogové sehráli operku Červená karkulka známé dvojice Jan Svěrák, 

Jaroslav Uhlíř. Žáci a rodiče tento ojedinělý projekt sehraný pouze pro tento okamžik ocenili 

dlouhotrvajícím potleskem. 

V měsíci listopadu vyzkoušeli své dovednosti naši klavíristé na celostátní soutěžní přehlídce 

„Mozart opět v Olomouci“. Jeden získal ve své kategorii první místo a navíc cenu za mimořádný 

umělecký výkon. Vystoupení pro jubilanty si připravili žáci na odloučeném pracovišti ve 

Vřesině. Podíleli jsme se na organizaci kulturního zpestření Světového dne diabetu, které se 

konalo v nákupním centru Nová Karolina v Ostravě. Žáci Vřesinské Stržsmrště společně s žáky 

hudební nauky účinkovali při slavnostním rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní 

školy ve Vřesině.  

Začátkem prosince si tanečnice připravili pestrý program pro seniory v Ostravě-Porubě. Záhy 

vystoupily žákyně tanečního oboru na první adventní neděli v Sanatoriích Klimkovice společně 

s orchestrem Akoband z Klimkovic. V prosinci kromě prvních třídních předehrávek se všichni 

připravovali na Vánoční koncert. Ten letošní byl v jistém směru jedinečný. Po dlouhé době 

jsme jej uskutečnili v kině Panorama. Dopoledne byl mírně upraven pro žáky základních škol, 

večer pak byl předveden široké veřejnosti. V první části programu vystoupili soubory školy 

s tanečními prolukami, aby publikum připravili na sváteční atmosféru. Druhá část koncertu 

patřila vánočnímu výjevu s patřičným názvem „Pojďme spolu do Betléma“ o narození Ježíše 

Krista. Byla to divadelní jednoaktovka, do které se zapojili žáci všech oborů, s tanečními čísly 

na známé i méně známé koledy. Publikum celý vánoční projekt náležitě ocenilo i díky tomu, že 

si mohlo s žáky zazpívat i méně známé sloky koled. 
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Obrázek 14: závěrečná píseň na „Přehlídce souborů“ 

V lednu se prezentovala žákyně tanečního oboru na plese Církevní konzervatoře v Opavě. 

Pokračoval rovněž kolotoč třídních předehrávek a školních kol soutěže ZUŠ (komorní hra 

s převahou dechových nástrojů a hry na akordeon včetně komorní a orchestrální hry). 

V únoru jsme pořádali již tradiční žákovský koncert, kde se představili jednak nejlepší sólisté a 

rovněž komorní seskupení. Únor byl ve znamení okresních kol soutěží ZUŠ. Letos se stala 

organizačně složitá záležitost, že se ve stejný termín potkaly dvě okresní kola, která se obě 

týkala našich žáků a hlavně pedagogů, neboť okresní kolo ve hře na akordeon pořádala naše 

škola v Klimkovicích a pro zdárnou organizaci bylo potřeba zapojit všechny pedagogy. A tak 

někteří ještě dopoledne soutěžili se žáky v Ostravě-Porubě v komorní hře s převahou 

dechových nástrojů a odpoledne se podíleli na zabezpečení organizace soutěže v Klimkovicích.  

V březnu se kolotoč každoročních partnerských koncertů trojlístku ZUŠ dotočil i do Klimkovic. 

Představili se sólisté a komorní seskupení ze ZUŠ Heleny Salichové z Polanky nad Odrou, 

ze ZUŠ Dobroslava Lidmily z Ostravy-Svinova a našich žáků. Tyto koncerty přinášejí inspirace 

jak žákům, tak i pedagogům a vedení všech zúčastněných škol. V březnu pro nás vyvrcholily 

soutěže ZUŠ, kde si spousta našich žáků odnesla hezká ocenění a nezapomenutelné zkušenosti 

a zážitky.  

Vzpomínkou na soutěže ZUŠ byla ještě začátkem dubna Krajská přehlídka literárně-

dramatických oborů v Rýmařově, kde vystoupili mladší žáci se svým zdramatizovaným 

pásmem básní a rovněž si odnesli cenné zkušenosti pro své další studium. Ty hned mohli využít 

v natáčení soutěžního videosnímku pro celostátní soutěž knihoven s názvem „Jak to bylo 
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s králem?“. Divadelní hra se života Karla IV. s autentickou hudbou a tancem získala první místo 

v Moravskoslezském kraji. Nemůžeme opomenout, že tento projekt vznikl ve spolupráci 

s městskou knihovnou a centrem volného času Mozaika. V dubnu své umění představili rovněž 

žáci, kteří ukončili buď první, nebo druhý stupeň studia. Pořádali jsme dva absolventské 

koncerty, kde kromě tradičních nástrojů a seskupení bylo možné vidět i některé v naší škole 

netradiční seskupení (např. trio elektrických kytar).  

 

Obrázek 15: komorní trio na „Jarním koncertu“ trojlístku ZUŠ.. 

Květen patří vždy k vrcholům školního roku, neboť všechny projekty, které jsou zahájeny 

během roku, v květnu uzrávají a dochází k jejich sklizni. Kromě třídních předehrávek, které jsou 

nedílnou součástí pedagogického procesu, jsme pořádali krásný výchovný koncert pro děti 

z mateřských škol z Klimkovic a okolí s názvem „Hudba a pohádky“. Pejsek a kočička ze známé 

knížky Josefa Čapka provedli děti krásnými melodiemi, divadlem i tancem. Pro starší žáky 

základních škol v Klimkovicích a okolí jsme vytvořili projekt Doba Karla IV., který byl zaměřen 

na výročí 700 let od jeho narození. V kině Panorama bylo předvedeno výše zmíněné 

představení s přednáškou a hudebními ukázkami souvisejícími s touto dobou. Projekt byl 

podržen dobovými obrázky a výjevy na plátně a zvýšil tak atraktivitu akce pro mladé a náročné 
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publikum. Mezinárodní akcí v pravém slova smyslu pak byl koncert „Hudba nezná hranic“, 

na kterém vystoupili žáci a komorní seskupení se ZUŠ Ilava ze Slovenské republiky. Výrazné 

výkony všech zúčastněných se nesmazatelně zapsaly do srdce publika. 

Začátek června byl ve znamení tanečního koncertu. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti 

učitele, jsme uvažovali, zdali jej vůbec budeme pořádat. Nicméně i přes podmínky, které měli 

k optimu daleko, všichni zastupující pedagogové spojili síly a koncert jsme uskutečnili. 

Vystoupili žákyně a žáci všech ročníků a svým nasazením dokázali, že si svou chvíli slávy 

zaslouží. Významnou akcí byla rovněž přehlídka souborů v kině Panorama, kde si absolventské 

představení zahráli i žáci literárně-dramatického oboru. Námětem představení byl 

mezigenerační zápas rodičů a dětí v pozadí vztahů mezi mládeží navzájem. Scénář vznikal 

z návrhů samotných žáků pod dramaturgickým vedením paní učitelky. Závěr školního roku je 

ve znamení postupových zkoušek, ovšem ještě koncem června žáci literárně-dramatického 

oboru a tanečního oboru se rozloučili s představením o Karlu IV. na „Zámecké noci“ v dvoraně 

zámku v Klimkovicích, kterou pořádala městská knihovna. 

V letošním roce jsme pořádali 38 akcí pro veřejnost. Většina akcí přímo souvisela 

s pedagogickým procesem, ovšem jsme rádi, když se podaří vytvořit netradiční projekt, jehož 

výsledek je publikem vřele přijat. Je to dobrý impuls pro žáky, když vidí, že jejich snažení 

dosáhne i tohoto upřímného ohodnocení.  

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. 

9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla žádná kontrola ani inspekční činnost České školní 

inspekce. 
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Obrázek 16: komorní seskupení žáků z Ilavy na koncertě „Hudba nezná hranic“ 

 

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 tomto školním roce jsme získali za reklamu soukromých subjektů 20 tisíc korun a 

dva účelové dary. Jeden byl na revitalizaci prostorů šatny (57.779,- Kč) a druhý na pořízení 

interaktivní tabule s projektorem (30.000,-). Další možností, jak zvýšit příjem školy je 

doplňková činnost. Naše škola v doplňkové činnosti pronajímá prostory školy. Prostředky 

z této činnosti plánujeme využít ve střednědobém výhledu na rekonstrukci koncertního sálu 

(viz dále údaje o hospodaření za rok 2015). 
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Úplata za vzdělávání (školné)  

Tabulka 12: úplata za vzdělávání (školné) 

Obor Úplata za vzdělávání 
Částka v Kč 

za měsíc za pololetí 

Hudební 

přípravná hudební výchova 280,00    1 400,00    

přípravná hudební výchova Vřesina 320,00    1 600,00    

základní studium 320,00    1 600,00    

druhý nástroj 200,00    1 000,00    

Taneční 

přípravná taneční výchova  200,00    1 000,00    

přípravná taneční výchova 2 280,00    1 400,00    

základní studium 280,00    1 400,00    

Literárně-
dramatický 

základní studium 160,00    800,00    

 

10.1 Základní údaje o hospodaření za rok 2015 v Kč 

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 

Celkové náklady školy byly vyčísleny na  6.206.289,23 Kč 
Celkové výnosy školy byly vyčísleny na  6.290.090,72 Kč 
Výsledek hospodaření 83.801,49 Kč 
 
Z toho čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů 941.879,23 Kč 

 Z toho náklady z doplňkové činnosti 82.307,00 Kč 

 

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vznikl převážně výnosem z propagace 

soukromých subjektů při veřejných vystoupeních žáků. Rovněž je vytvářena rezerva na krytí 

různých výdajů. V budoucnosti plánujeme rekonstrukci sálu školy včetně pořízení nového 

koncertního nástroje, což bude vyžadovat značné prostředky. Plánujeme použít tyto 

prostředky k spolufinancování této akce. Kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti 

tvoří výnos z pronájmu prostor v budově školy.  
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Tabulka 13: struktura nákladů v hlavní činnosti bez účelových dotací 

Položka č. ú. Rok 2014 (Kč) Rok 2015 (Kč) 

Spotřeba materiálu 501  60.176,80 81.913,58 

Spotřeba energie 502 100.976,20 120.805,00 

Opravy a údržba 511 151.462,00 145.616,00 

Cestovné 512 15.817,00 16.876,00 

Reprezentace 513 23.511,00 2.736,00 

Služby 518 171.322,94 150.534,16 

Mzdové náklady (šatnářka, dohody                   
o provedení práce + fond odměn) 

521 222.034,00 96.176,00 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524 0,00 Kč 24.456,35 

 Jiné sociální pojištění – ZP Kooperativa 525 15.922,60 16.875,77 

FKSP – FO 527 0,00 Kč 2.677,64 

Školení a vzdělávání  527 3.400,00 6.645,00 

Z toho DVPP  527 1.200,00 0,00 Kč 

Ochranné pracovní pomůcky  527 1.158,00 2.539,82 

Stravování (do výše 55%) 527 36.627,50 36.656,00 

Odpisy 551 31.270,50 40.743,00 

Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 Kč 0,00 Kč 

Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

558 122.955,00 113.708,43 

 

Čerpání účelových dotací 

Náklady závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.264.410,00 Kč 
Z toho: 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
- ÚZ 33353 Přímé náklady 5.083.000,00 Kč 
- ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
 pracovníků regionálního školství 2015 25.996,00 Kč 
- ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů  

 pracovníků regionálního školství v roce 2014 155.414,00 Kč 
 
Účelový investiční příspěvek do fondu investic 
- ÚZ 206 Provedení drenáže a izolace základových  

 konstrukcí 1.200.000,00 Kč 
 

Všechny poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele byly 

vyčerpány. Účelový investiční příspěvek do fondu investic byl vyčerpán ve výši 

1.198.404,00 Kč. 
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Výnosy v hlavní činnosti 

Výnosy závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.264.410,00 Kč 
Z toho 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  
- ÚZ 33353 Přímé náklady  5.083.000,00 Kč 

 
- ÚZ 33061 Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
 pracovníků regionálního školství 2015 25.996,00 Kč 
- ÚZ 33052 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků 

 regionálního školství v roce 2014 155.414,00 Kč 
Vlastní příjmy 898.212,67 Kč 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2015/2016 jsme nebyli zapojeni do žádných rozvojových ani mezinárodních 

programů. 

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 další vzdělávání 

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

navštěvovala 1 studentka tanečního 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 neexistencí formálních vzdělávacích možností 

13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

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

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: komorní seskupení žáků z Ilavy na koncertě „Hudba nezná hranic“ 
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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. 

 

15.1  prostorové vybavení školy 

Přízemí – 1. nadzemní podlaží: 

 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. nadzemní podlaží: 

  7 učeben pro výuku hudebního oboru 

 baletní sál pro výuku tanečního oboru 

 1 šatna pro taneční obor 

 1 učebna pro výuku literárně-dramatického oboru 

 1 učebna pro výuku skupinové interpretace 

 koncertní sál 

 WC 

Na odloučeném pracovišti ve Vřesině škola využívá 2 učebny pro výuku hudebního oboru. 

 

15.2 materiálně technické zajištění školy 

Ve školním roce 2015/2016 byly pořízeny nové učební pomůcky, noty, hudební nástroje, 

drobný inventář. 
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Bylo to například: 

 pořízení výkonového mixážního pultu s 16 vstupy s přepravní taškou a kabeláží 

 pořízení 2 keyboardů s klávesovým kombem, stojany a přepravními obaly 

 pořízení zvonkohry, sady nástrojů pro hudební nauku 

 pořízení interaktivní tabule s dataprojektorem na ultrakrátkou vzdálenost 

 pořízení mobilního projekčního plátna 

 ušití a renovace kostýmů pro žáky tanečního oboru 

 ušití kostýmů pro žáky literárně-dramatického oboru 

 pořízení nových židlí, kancelářského nábytku 

 pořízení řezačky na papír, mobilního telefonu, košů na tříděný odpad, sady nářadí pro 

údržbu, servis počítačů a multifunkčního zařízení spojených s přechodem na Windows 

10 

 výměna žaluzií v některých prostorách, oprava kotlů a regulace topné soustavy 

Bylo provedeno ladění klavírů, opravy a ladění akordeonů. Zásadní investicí bylo provedení 

drenáže a izolace základových konstrukcí budovy, aby se zamezilo vzlínání vlhkosti do zdiva a 

šíření plísní hlavně v přízemí podsklepené části budovy. Na plném finančním krytí ve výši 

1.198.400,- se podílel zřizovatel. Druhou významnou investicí byla rekonstrukce 

elektroinstalace v přízemí a instalace snížených podhledů s vysoce úspornými led panely. Akce 

probíhala v období hlavních prázdnin a její větší část (700.000,-) byla rovněž financována 

z dotace zřizovatele. Zbývající část byla dofinancována z fondu investic (114.233,-). O hlavních 

prázdninách došlo ještě k revitalizaci prostorů šatny, na což škola získala účelový dar ve výši 

57.779 Kč. 

15.3 hygienické a bezpečnostní zajištění školy 

Je prováděno na základě zákonů, vyhlášek a směrnic.  

15.4 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, příloha 2. Zákonní zástupci nezletilých žáků 

a zletilí žáci souhlasí se zpracováním osobních údajů pro školní matriku viz příloha 1. –  dodatek 

k přihlášce. 

17. Závěr 

V tomto školním roce jsme pokračovali v další postupné modernizaci. Základy budovy dostaly 

novou izolaci, všechny elektrické přístroje a pomůcky můžeme v klidu používat díky nové 

elektroinstalaci. Skrze ekonomičtější osvětlení a snížené stropy jistě ušetříme i provozní 

prostředky. Doufáme, že návštěvníci hned při vstupu poznají, že se ve škole neustále něco 

mění a zlepšuje. Bohužel ještě stále nemůžeme říci, že by naše snažení v tomto ohledu bylo u 

konce. Objevili se další nutné investiční akce (nové napojení na kanalizaci, rekonstrukce vody, 

rekonstrukce podlah, splnění standardů úspornosti budovy…). Všechny tyto úkoly nás 

v budoucnosti čekají a věříme, že se nám s nezbytným spolufinancováním zřizovatele podaří 

dostat budovu školy do dobrého stavu, aby mohla dále sloužit svému účelu. 

Dle harmonogramu pokračujeme v zavádění školního vzdělávacího programu. V letošním roce 

absolvovali první žáci v druhém stupni, kteří se učili dle ŠVP. Jsme rádi, že zájem o umělecké 

vzdělávání si udržuje stabilní hladinu. Jen konkurence různých tanečních kroužků nám 

odčerpává zájemce o taneční obor. Zde je prostor pro modernizaci výuky, aby jeho prestiž opět 

vzrostla. Díky našemu cílenému vyhledávání talentů, mají rodiče úplné informace nutné 

k rozhodnutí, zdali přihlásit dítě ke studiu. V některých oborech bohužel nemůžeme naši 

službu z kapacitních důvodů poskytnout všem zájemcům, přestože splní předpoklady ke 

vzdělávání. Chybí nám samozřejmě i možnost rozšířit naši nabídku vzdělávání. Jsme rádi, že 

ZUŠ patří plnohodnotně do školského systému, a že se s nimi počítá. Věříme, že kreativní 

přístup ve vzdělávání, propojení technických a uměleckých oborů může napomoci 

k celkovému rozvoji společnosti. Zatím je tato stránka opomíjená, ovšem věříme, že i to se 

v budoucnu změní. Je to možná tím, že zcela schází celonárodní koncepce vzdělávání.  

Našim cílem je efektivnější výuka, spojení osvědčených pedagogických metod s moderním 

pojetím interaktivního vzdělávání. Rádi budeme vymýšlet nové projekty, propojovat 
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jednotlivé obory. Pro příští školní rok jsme zavedli nové předměty, aby žáci získávaly co nejvíce 

uměleckých i sociálních kompetencí a měkkých dovedností důležitých pro jejich další studium 

a profesní život. Chceme být nejen vzdělávací institucí, ale i nositeli zajímavých kulturních akcí 

pro obyvatele města Klimkovic a okolí. 

 

Obrázek 18:  žákyně tanečního oboru na „Tanečním koncertě“ 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 5. – 10. října 2016 

Datum schválení výroční zprávy pedagogickým sborem: 11. října 2016 

Výroční zprávu zpracoval: MgA. Pavel Béreš, ředitel školy 

 

 

…………………………………………………………………. 

 MgA. Pavel Béreš 
 ředitel školy 
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18.  Seznam příloh 

příloha 1: dodatek k přihlášce do ZUŠ 

příloha 2: informovaný souhlas 

příloha 3: tabulka dalšího vzdělávání 

příloha 4: tabulka projektů 
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příloha 1: dodatek k přihlášce do ZUŠ 
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příloha 2: informovaný souhlas 
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příloha 3: tabulka dalšího vzdělávání 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
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příloha 4: tabulka projektů 

Nově zahájené projekty: 

Název 

pro-

jektu 

 

Operační 

pro-

gram/Zdroj 

financování 

 

Regis-

trační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

pří-

jemce/partner 

(v případě, že škola 

je partner, uvést pří-

jemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Ob-

sah/Cíle 

projektu 

 

Ob-

dobí 

reali-

zace  

 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název 

pro-

jektu 

 

Operační 

pro-

gram/Zdroj 

financování 

 

Regis-

trační číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

pří-

jemce/partner 

(v případě, že škola 

je partner, uvést pří-

jemce) 

 

Rozpočet 

projektu 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která připadá 

na školu) 

 

Ob-

sah/Cíle 

projektu 

 

Ob-

dobí 

reali-

zace  

 

       

       

 


