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hodnocení školy, v platném znění. Výroční zpráva vychází z vlastního hodnocení školy za 

školní rok 2016/2017. 
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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 

Číslo jednací: ZUSKL/00563/2017 

Datum zahájení činnosti: 24. 05. 1996 

Datum zápisu do rejstříku: 07. 06. 2002 

http://zusklimkovice.cz/
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Datum vystavení posledního rozhodnutí:   25. 03. 2005, č. j. 32 501/2005 

Datum účinnosti posledního rozhodnutí: 01. 09. 2005 

Datum poslední ČŠI:  7. – 9. 1. 2014 

 

 

 

Obrázek 2: žáci literárně-dramatického oboru v projektu „ZUŠ OPEN“ ve hře „Lakomá Barka“ 
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2. Přehled oborů vzdělávání 

Základní umělecká škola:  IZO  108 022 234   

Cílová kapacita školy:   300 žáků 

Celkový počet žáků:   273 žáků 

 

Umělecké obory: 

1. hudební obor:  205 žáků 

2. taneční obor:  51 žáků 

3. literárně-dramatický obor:  17 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 2016/2017 se vyučovalo již 5. rokem dle ŠVP. Počet žáků, kteří studují dle 

starých osnov, se snížil na 32 žáků. 
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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, 

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

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

ru 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 žáků z různých škol. Samostudium patří rovněž k prohlubování 

kvalifikace, neboť na některé obory institucionální vzdělávání chybí úplně, nebo je 

nedostatečné. Jeden pedagog pokračoval ve studiu specializované činnosti 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 

23 hodin VŠ magisterské interní 
klarinet, saxofon, skupinová 
interpretace 

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

24 hodin Vyšší odborné interní flétna, zobcová flétna, hudební nauka 

23 hodin VŠ magisterské interní 
zobcová flétna, klarinet, saxofon, 
skupinová interpretace, hudební nauka 

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

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

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

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

10 hodin Vyšší odborné interní zpěv, skupinová interpretace 

14 hodin Vyšší odborné interní flétna 

25 hodin VŠ magisterské interní 
klavír, korepetice hudebního oboru, 
hudební praktikum 

Taneční 18 hodin Vyšší odborné interní 
předměty tanečního oboru, přípravná 
taneční výchova 

Literárně-
dramatický 

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

Limit zaměstnanců a finanční možnosti školy se v letošním roce promítly do mírného snížení 

úvazku školnice. S neustále se zvyšujícími nároky administrativy bychom uvítali zvýšení 

koeficientu provozních zaměstnanců než jeho mírné snižování. 

Tabulka 2: Struktura provozních zaměstnanců 

Pracovní úvazek Pracovní náplň 
Zaměstnanecký 

vztah 
poznámka 

38 hodin účetní školy interní   

28 hodin 
domovnice, školnice, 
uklízečka 

interní   

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

 

 

Obrázek 5: závěrečná společná skladba se ZUŠ Ilava v rámci festivalu „Ilavská hudobná jar“ 
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4. Přijímací řízení pro rok 2017/2018 

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, Zbyslavicích a Josefovicích.  

Další zájemci o studium mohli využít termín zápisu, který byl v týdnu, kdy probíhaly 

postupové zkoušky. Zde se mohli dozvědět důležité informace o studiu a zjistit, zdali 

uchazeči mají předpoklady ke vzdělávání ve zvoleném oboru. Informace k zápisu byly taktéž 

k dispozici na internetových stránkách školy. 

S radostí konstatujeme, 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 74 61 38 35 

taneční obor 45 41 19 16 

literárně dramatický obor 6 6 6 5 

Celkem 125 108 63 56 
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Obrázek 6: Údaje o přijímacím řízení 

5. Výsledky vzdělávání žáků 

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

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

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

umělecké kompetence trvale zvyšují. 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 tyto momenty jsou 

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

školním roce nedokončilo 9 žáků. 

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

žáků k jednotlivým datům. V tabulce 5 je struktura žáků hudebního oboru podle jednotlivých 

nástrojů a celkové počty žáků v ostatních oborech. 
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Tabulka 4:  stavy žáků v jednotlivých oborech 

 

Obor 

stav 
žáků   

k 30. 9. 
2016 

stav 
žáků          

k 30. 6. 
2017 

počet vyučujících 

hudební  205 201 11 

taneční  51 47 1 

literárně-dramatický  17 15 1 

Celkem 273 263 12* 
 

*Poznámka: 1 pedagog působí jak v oboru hudebním, tak i literárně-dramatickém 

 

 

 

Obrázek 7: Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech 
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Tabulka 4: Struktura žáků v hudebním oboru 

Stav žáků k 30. 9. 2016 k 30. 6. 2017 

hudební 
obor 

Hra na klavír 69  66 

Hra na akordeon 30  29 

Hra na kytaru 24  24 

Hra na zobcovou flétnu 41  40 

Hra na flétnu 17 17 

Hra na klarinet 5 5 

Hra na saxofon  6 6 

Sólový zpěv  13 13 

hudební obor celkem  205 200 

taneční obor  51 47 

literárně-dramatický obor  17 15 

Celkem  273 262 

 

 

 

Obrázek 8: Struktura žáků hudebního oboru 
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V tabulce 6 je uveden celkový prospěch žáků. 

Tabulka 5: Celkový prospěch žáků 

Stupeň celkového hodno-
cení 

Prospělo  
Prospělo Neprospělo 

s vyznamenáním 

Na konci 1. pololetí 228 17 1 

Na konci školního roku 222 12 0 

 

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

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

zprůměrováním všech předmětů, které mají stejnou váhu. 

Ve školním roce 2016/2017 probíhala tradiční soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT. Naši žáci se 

zapojili do soutěže ve hře na klavír a ve hře na kytaru včetně komorní hry. Ve škole bylo již 

tradičně pořádáno školní kolo, aby mohlo porovnat své dovednosti co nejvíce žáků. Naši žáci 

v okresních kolech získali hezká umístění. Žáci, kteří postoupili do krajského kola, získali i tam 

cenná umístění (tabulka č. 7) Nejmladší klavírista se probojoval až do ústředního kola, kde 

v silné konkurenci získal historický úspěch pro školu oboru hra na klavír v podobě 3. místa. 

Aby klavírních soutěží nebylo málo, tak si jeden klavírista ještě přivezl čestné uznání 

z mezinárodní „Novákovy klavírní soutěže“. 

 

Obrázek 9: Kytarový soubor na vystoupení v rámci „Ilavské hudobné Jari“ 
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Tabulka 6: Umístění v soutěži ZUŠ pořádané MŠMT v komorní hře dechových nástrojů. 

Kolo 
Kategorie Nástroj, forma Umístění  

Okresní 

0. klavír 1. místo 

II. klavír 2. místo 

IV.  klavír 3. místo 

V. klavír 1. místo 

VI. klavír 3. místo 

VIII. klavír 1. místo 

0. B kytara 2. místo  

VI. kytara 2. místo 

I.  kytarové trio 1. místo 

Krajské 

0. klavír 1. místo 

V. klavír 2. místo 

VIII. klavír 3. místo 

I.  kytarové trio 2. místo 

Ústřední 0. klavír 3. místo 

 

V tomto školním roce úspěšně absolvovalo celkem 12 žáků, viz tabulka 8. Žáci hudebního 

oboru vystoupili 4. dubna na Absolventském koncertu v sále školy v Klimkovicích. Žákyně 

tanečního oboru svůj absolventský výstup předvedla na tanečním koncertě 2. června 

v kinosále Sanatorií na Hýlově. 

 

Tabulka 8: Počet absolventů dle oborů a stupňů 

obor 
Počet absolventů 

Celkem 
I. stupeň II. stupeň 

hudební obor 11 1 12 

taneční obor 1 0 1 

literárně-dramatický obor 0 0 0 

Celkem  12 1 13 
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Obrázek 10: Žákyně tanečního oboru na „Tanečním koncertě“. 

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. V tomto školním roce 

spolupracovali žáci hudebního a literárně-dramatického oboru v inscenaci Lakomé Barky 

Jana Wericha. Ve skupinových intepretacích hudebního oboru spolupracují žáci v různých 

tradičních i netradičních nástrojových seskupeních. V tomto školním roce došlo k přeskupení 

skupinových interpretací a vznikl školní orchestr, ve kterém jsou zapojeni kromě kytar žáci 

všech studijních zaměření hudebního oboru zpravidla od 5. ročníku. V tomto pestře 

zastoupeném prostředí mohou žáci lépe poznávat věkové odlišnosti a můžeme 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.  
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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: Vánoční koncert „Anděl s čertem vyprávějí“. 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo ve školním roce 2016/2017 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. 
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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 finanční referentka se zúčastnili akcí 

uvedených v tabulce 10. V tabulce 9 je pak zmapována účast pedagogů na soutěžích a 

přehlídkách. 

 

Tabulka 9: Účast pedagogů na soutěžích a přehlídkách 

Datum Soutěž nebo přehlídka 
Počet 

pedagogů 

21. - 22. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Ostrava 4 

1. 3. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - Ostrava 1 

21. - 22. 3. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Karviná 4 

4. 4. Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru - Frýdek-Místek 2 

20. 4. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír - Praha 2 

27. - 28. 4. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 1 

6. 6. Rychvaldský slavík 1 
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Tabulka 10: Účast pedagogů a správních zaměstnanců na průběžném vzdělávání 

Datum Vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

13. -14. 9. Seminář ředitelů Sepetná Ostravice 1 

14. - 16. 10. Přehlídka Děti - Výchova - Divadlo, DAMU Praha 1 

19. 10. Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu 1 

12. 11. 
Výběr literatury s ohledem na nové metody výuky (kytara) - JKO 
Ostrava 

1 

13. 11. Akordeonové dny Ostrava 1 

3. 12. Akordeonová sobota Brno 2 

7. 12. Seminář použití fondu FKSP 1 

8. 12. Dirigentské kurzy - ZUŠ Ostrava-Poruba 2 

14. 12. seminář o dotacích na mobility "Na kafe s Erasmem+" 1 

26. - 27. 1. seminář ředitelů Múza Horní Bečva 1 

31. 1. Základy notačního programu Finale 9 

3. - 4. 2. Gradus ad Parnassum Ostrava Festival instruktivní klavírní literatury 2 

13. 2.  Seminář francouzského saxofonisty P. Portejoie 2 

18. 2. Ostravská setkání s klarinetem: klarinet v komorní hudbě 1 

23. 2. Seminář účetnictví a daně 2017 1 

25. 2. Seminář Hra s textem, text ve hře 1 

22. 3. Ostravská setkání se zobcovou flétnou 1 

25. 3. Akordeonový seminář Pardubice 1 

27. 3. Akordeonové pódium Klimkovice 2 

22. 4. Akordeonový seminář v Brně 1 

24. 4. Porada ekonomů - Krajský úřad 1 

25. 4. Seminář Aktuální stav školské legislativy 1 

28. 4. Seminář Cestovní náhrady Ostrava 1 

29. 4. Ostravská setkání s flétnou 1 

27. 5. Akordeonová akademie Praha 2 

7. 6. Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ 
(příčná flétna) 

1 

13. 6. Seminář moderního tance 1 

27. 6. Workshop moderního tance (P. Ochvat) 1 
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7.2 Studium k výkonu specializovaných činností 

V letošním školním roce pokračoval jeden pedagog ve studiu specializovaných činností, po 

jehož skončení převezme funkci koordinátora ŠVP. 

 

Obrázek 13, 14: Žáci naší školy na „KLAP“. 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Celý pedagogický sbor včetně nové učitelky tanečního oboru se představil na zahájení 

školního roku v malé divadelní hře inspirované projektem o Karlu IV. Do děje byl vtažen i 

starosta města Klimkovic a pomohl tak zahájit společně s ředitelem školy v roli Karla IV. tento 

školní rok. Toto zahájení potvrdilo, že se příznivci školy mohou těšit na další nové projekty.  

V listopadu se pomalým tempem rozjíždí kolotoč akcí, který postupně nabývá na akceleraci. 

Již druhým rokem jsme se podíleli na organizaci kulturního zpestření světového dne diabetu, 

které se konalo v nákupním centru Nová Karolina v Ostravě. Již tradiční akcí bylo rozsvícení 

vánočního stromu ve Vřesině za přispění programu žáků, kteří navštěvují tamní odloučené 

pracoviště. Na přání našich kolegů z mateřských škol jsme na listopad připravili i besedy pro 
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žáky mateřských škol. Tématem byla lidová píseň a měli jsme velkou radost, že děti 

v mateřských školách nejenže spoustu písní znaly, ale že je dokázaly zazpívat a rozklíčovat i 

v dnešní době nepříliš používaná slova. Na tomto malém projektu se podíleli žáci hudebního, 

tanečního i literárně-dramatického oboru. 

V prosinci se kromě několika třídních předehrávek představil akordeonový soubor v domově 

pro seniory a umožnil jim adventní rozjímání za tónů rozmanitých skladeb. Vyvrcholením 

kalendářního roku je vždy vánoční koncert. Pořádali jsme jej v kině Panorama, a účinkovali 

na něm žáci hudebního a tanečního oboru. Programem provázela čertice s malou Čertuškou 

a v kontrastu nechyběl ani anděl s malou Andělkou.  

 

V lednu pokračoval kolotoč třídních předehrávek a proběhla školní kola soutěží ZUŠ, 

pořádané jak bylo výše zmíněno ve hře na klavír a kytaru. 

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

a rovněž komorní seskupení. Své okresní kolo soutěže si „odbyli“ klavíristé a s velkou radostí 

můžeme konstatovat, že se v silné ostravské konkurenci neztratili a kromě utužení psychické 

odolnosti získali i cenná umístění (viz výše). Méně akcí v únoru bylo zapříčiněno přípravou na 

zajímavé netradiční akce, které následovaly v měsíci březnu. 

Společně se ZUŠ Bílovec jsme zorganizovali v kině Panorama nejprve zkrácený výchovný 

koncert pro žáky základní školy. Večer téhož dne celý projekt pod názvem „Umělecký expres 
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Bílovec – Klimkovice“ shlédla veřejnost. V projektu se představil školní orchestr za hudební 

obor, dále taneční obor a žáci z nepovinného předmětu Tvůrčí dílna. Z Bílovce pak 

pedagogové přivezli různá komorní seskupení a celý koncert zakončili vystoupením školního 

orchestru, který zahrál netradiční úpravy populárních písní. Přestože byl koncert poněkud 

delší, tak střídání pestrých čísel s vtipným průvodním slovem moderátorské dvojice p. uč. 

Miroslava Huba a p. řed. Pavla Béreše nenechalo publikum chladné. Ocenilo všechna čísla 

dlouhotrvajícím potleskem. Velice nás potěšilo i pár pochvalných e-mailů návštěvníků 

z Bílovce i Klimkovic. 

Mimořádnou akcí byl zájezd žáků a pedagogů na vystoupení v rámci „Ilavské hudobné Jari“. 

Společně s přáteli z partnerské školy z Ilavy jsme připravili zajímavý koncert, který byl v Ilavě 

velice vřele přijat a zanechal stopy v srdcích i místních veřejných představitelů města a 

kultury. Naproti tomu byl „Jarní koncert trojlístku ZUŠ“ svým čtvrtým ročníkem již téměř 

tradiční akcí. Letos se konal v sále ZUŠ v Polance nad Odrou a 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 proběhlo krajské kolo soutěže ZUŠ 

ve hře na klavír. Naši žáci si v různých kategoriích odnesli všechna umístění a náš nejmladší 

klavírista se probojoval až do ústředního kola, což byl pro naši školu v tomto pravděpodobně 

nejoblíbenějším nástroji historický úspěch. Žáci z nepovinného předmětu Tvůrčí dílna si 

vyzkoušeli prkna, co znamenají svět na divadelní přehlídce „Dětská scéna“ v Ostravě. 

V měsíci dubnu následovalo menší uvolnění, a tak hlavní akcí kromě průběžných třídních 

předehrávek byl Absolventský koncert žáků hudebního oboru. Slavnostní atmosféra, 

závěrečný nástup absolventů za zvuků fanfár, vždy vzbudí vzpomínky na začátky a někdy i 

strastiplnou cestu jednotlivých žáků, kteří se posléze dokázali vypořádat nejen s nástrahy 

skladeb, ale i vlastní nervozitou. V měsíci dubnu pro nás skončily i soutěže ZUŠ. Komorní trio 

kytar přivezlo z krajského kola pěkné druhé místo. Jelikož se v této kategorii jednalo o žáky, 

kteří byli na spodní věkové hranici, tak věříme, že pokud vydrží ve svém snažení, tak v dalším 

období ještě přidají další cenná umístění. Zatímco kytaristé soutěžili teprve v krajském kole, 



                   Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017           

 

25 

 

tak klavíristé již končili soutěž v ústředním kole. Náš nejmladší soutěžící se v národní 

konkurenci neztratil a přivezl do Klimkovic umístění v podobě třetího místa. Věříme, že 

nabyté zkušenosti i úspěch jej budou motivovat do další práce a uslyšíme od něj spoustu 

interpretačně virtuózně zvládnutých skladeb. 

 

Obrázek 15: Umělecký expres Bílovec - Klimkovice 

Květen oplývá sklizní plodů, které po celý školní rok rostou. Proto je v tomto měsíci nejvíce 

třídních předehrávek a vždy se najde nějaká další zajímavá akce. Akordeonisté již v tomto 

školním roce podruhé zahráli v domově pro seniory. Na dalším projektu jsme se sice pouze 

organizačně podíleli, nicméně myšlenka a hlavní tíha organizace spočívala na „bedrech“ p. 

uč. Martiny Maternové (předsedkyně krajské akordeonové sekce), která tuto akci vymyslela. 

Tato akce s názvem „Klimkovická lázeňská akordeonová přehlídka“ byla pořádána pro 

komorní seskupení a soubory, které mají ve svém obsazení akordeon. Na akci přijeli 

akordeonové soubory nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze Zlínského kraje a kraje 

Vysočina. Z naší školy na něm vystoupil akordeonový soubor a školní orchestr. Druhou 

neméně zajímavou akcí měsíce května bylo připojení se k celostátnímu happeningu ZUŠ 

OPEN pod patronací nadace světoznámé sopranistky Magdaleny Kožené.  Na tuto celostátní 

akci jsme připravili v kině Panorama projekt s názvem „S námi plátno ožívá“. Prostory kina 

vybízely k využití i plátna, které většinou bývá při našich akcích schované červenou oponou. 
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Tentokráte jsme nechali oponu odhrnutou, a k představení školy jsme využili filmovou hudbu 

živě provedenou všemi soubory školy. Za zády hudebníků byly pak promítány sestříhané 

filmové ukázky. Plátno jako kulisu využili žáci literárně-dramatického oboru při povedené 

inscenaci Lakomé Barky Jana Wericha a tanečníci obrazový vjem využili k dokreslení 

choreografie. Ohlasy na tuto akci předčily naše očekávání. Reklamní klipy v televizi, mediální 

kampaň, i billboardy ve městě přispěly k tomu, že účinkující a všichni zainteresovaní byli 

náležitě hrdí, že jsou součástí tohoto happeningu a mohou předvést své umění s takovou 

marketingovou podporou, na kterou nejsou zvyklí. Tato kampaň přilákala do kina i diváky, 

kteří byli na naší akci poprvé a odcházeli s pocitem příjemně stráveného večera, což nás 

velmi potěšilo. 

Zatímco hudebníci své dovednosti předvedli v květnu na akci ZUŠ OPEN a v červnu museli 

absolvovat „pouze“ postupové zkoušky, tanečníky ještě v červnu čekalo vyvrcholení jejich 

celoroční práce. Taneční koncert byl rovněž premiérou pro p. uč. Gelnarovou, která převzala 

pomyslnou taktovku vedení tanečního oboru. Nadšení a radost z pohybu předvedli tanečníci 

v zajímavých choreografiích a získali si potlesk publika stejně jako paní učitelka, která 

náročnou úlohu hlavního organizátora, choreografa a tvůrce kostýmů zvládla. Žáci literárně-

dramatického oboru ještě na závěr roku v kostelíku vedle školy na společné akci s městskou 

knihovnou přivítali prvňáky do řad čtenářů a tím ukončili veřejné akce v tomto školním roce. 

Množství akcí asi plně nevypovídá o běžném dění ve škole, nicméně prezentace na veřejnosti 

je pro nás velmi důležitá, neboť rodiče mohou posoudit posuny v uměleckém snažení svých 

dětí. V letošním roce jsme pořádali 36 akcí pro veřejnost. Většina akcí přímo souvisela 

s pedagogickým procesem, ale jsme rádi, že každý rok dokážeme vymyslet něco nového 

neotřelého a nespoléháme se pouze na to, že děti a rodiče se mění a tudíž můžeme využívat 

a opakovat prověřené projekty. Rodiče získávají informace především z pozvánek, informace 

jsou rovněž na internetu a v informačním systému iZUŠ. Ostatní mohou kromě internetu 

využít i vitrínu u městského úřadu, informace ve vestibulu školy. Zajímavé akce jsou 

prezentovány i ve Zpravodaji města a spolupracujeme i s lokální televizí, která vysílá 

upoutávky a komentáře ve svých pořadech. 
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ani inspekční činnost České školní 

inspekce. 

 

Obrázek 16: ZUŠ OPEN aneb S námi plátno ožívá. 

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. Jednou z 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. 
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Úplata za vzdělání (školné)  

Tabulka 11: Úplata za vzdělání (školné) 

Obor Úplata za vzdělání Částka v Kč 

za měsíc za pololetí 

hudební 

přípravná hudební výchova 280,00    1 400,00    

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 2016 v Kč 

 Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 10.1.1

Celkové náklady školy byly vyčísleny na  6.591.952,16 Kč 
Celkové výnosy školy byly vyčísleny na  6.726.798,57 Kč 
Výsledek hospodaření  134.846,41 Kč 
 
Z toho čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů  917.451,16 Kč 

 Z toho náklady z doplňkové činnosti  75.191,00 Kč 

Zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vznikl rezervou na doplatky energií ke konci 

kalendářního roku. Kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti tvoří výnos z pronájmu 

prostor v budově školy. Z kladného výsledku hospodaření je vytvářena rezerva na krytí 

plánované rekonstrukce sálu školy včetně pořízení nového koncertního nástroje, což bude 

vyžadovat značné prostředky. Plánujeme použít tyto prostředky k spolufinancování této 

akce.  
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Tabulka 12: Struktura nákladů v hlavní činnosti bez účelových dotací 

Položka č. ú. Rok 2015 (Kč) Rok 2016 (Kč) 

Spotřeba materiálu 501 81.913,58 102.228,48 

Spotřeba energie 502 120.805,00 115.594,00 

Opravy a údržba 511 145.616,00 130.380,50 

Cestovné 512 16.876,00 15.848,00 

Reprezentace 513 2.736,00 6.729,00 

Služby 518 150.534,16 138.175,18 

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

521 96.176,00 110.750,00 

Zákonné soc. a zdrav. pojištění 524 24.456,35 32.928,61 

 Jiné sociální pojištění – ZP 
Kooperativa 

525 16.875,77 17.033,87 

FKSP – FO 527 2.677,64 317,22 

Náklady na pracovně-lékařské 
prohlídky 

527 426,00 
            

4.150,00 

Školení a vzdělávání  527 6.645,00 6.403,39 

Z toho DVPP  527 0,00 706,39 

Ochranné pracovní pomůcky  527 2.539,82 1.664,52 

Stravování (do výše 55%) 527 36.656,00 35.008,00 

Odpisy 551 40.743,00 71.448,00 

Náklady z drobného dlouhodobého 
majetku 

558 113.708,43 128.587,80 

Ostatní finanční náklady + kurzová 
ztráta 

563, 
591 

187,48 204,59 

 

 Čerpání účelových dotací 10.1.2

Náklady závazných ukazatelů stanovených MŠMT a KÚ MSK  5.599.310,00 Kč 
Z toho: 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  

 ÚZ 33353  Přímé náklady 5.419.000,00 Kč 

 ÚZ 33052  Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
 pracovníků regionálního školství  165.410,00 Kč 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele (KÚ MSK)  
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 ÚZ 131 Účelové prostředky na posílení mzdových prostředků,  
 včetně odvodů 14.900,00 Kč 

 
Účelový investiční příspěvek do fondu investic (KÚ MSK) 

 ÚZ 206 Rekonstrukce elektroinstalace 700.000,00 Kč 
 

Všechny poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele 

byly vyčerpány.  

 

Výnosy v hlavní činnosti 

Výnosy závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK 5.599.310,00 Kč 
Z toho 
Ze státního rozpočtu (MŠMT)  

 ÚZ 33353  Přímé náklady 5.419.000,00 Kč 
 

 ÚZ 33052  Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků regionálního školství 2016  165.410,00 Kč 

 
Příspěvky a dotace od zřizovatele (KÚ MSK) 
 

 ÚZ 131  Účelové prostředky na posílení mzdových prostředků, 
 včetně odvodů 14.900,00 Kč 

 
 

Vlastní příjmy  948.206,89 Kč 

 

Obrázek 17, 18 : ZUŠ OPEN aneb S námi plátno ožívá. 
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11.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2016/2017 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, JKO. Do dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků se zapojili všichni pedagogové, rovněž správní zaměstnanci musí 

reagovat na zvyšující se nároky administrativy i správy. Nesmíme rovněž opomenout 

neformální vzdělávání prostřednictvím účasti pedagogů na přehlídkách a soutěžích a 

v neposlední řadě i samostudium, kterým vyplňují neexistenci 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. 

Sdružení rodičů se bohužel nepodařilo transformovat na spolek, tudíž škola již nemůže 

počítat s podporou při akcích konaných mimo budovu školy. Při konání těchto akcí se nyní 

škola snaží minimalizovat náklady na pronájem díky vzájemné spolupráci s městem 

Klimkovice i Sanatorii Klimkovice při pořádání akcí v jejich prostorách. Bohužel další aktivity, 

které byly financovány z prostředků sdružení, musela škola omezit dle jejích finančních 

možností i zákonných povinností. 

Různé propagační materiály, věcné dárky poskytuje Městský úřad Klimkovice. Díky úzké 

spolupráci pedagogů s rodiči se daří doprava žáků na akce a soutěže konané mimo prostory 

školy. 

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, s šatnou tanečního oboru 

 sborovna s kuchyňkou 

 kancelář účetní 

 ředitelna 

 hygienické a úklidové prostory 

 sprchy 

V druhé polovině budovy v přízemí je Městská knihovna Klimkovice. 
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1. patro – 2. nadzemní podlaží: 

  7 učeben pro výuku hudebního oboru 

 1 učebna pro výuku tanečního oboru 

 zázemí pro koncertní sál 

 1 učebna pro výuku dramatického oboru 

 1 učebna skupinové interpretace 

 1 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 2016/2017 byly pořízeny nové učební pomůcky, noty, hudební nástroje, 

drobný inventář. 

Bylo to například: 

 pořízení další licence notačního programu FINALE 

 pořízení kondenzátorových 2 mikrofonů včetně stojanů  

 pořízení přepravních tašek pro zvukovou aparaturu 

 pořízení tenor saxofonu YAMAHA a příčné flétny 

 pořízení přenosného počítače a externího disku pro archivaci koncertů 

  a veřejných vystoupení 

 pořízení nových laviček a školní lavice do prostorů zrekonstruované šatny 

 pořízení zásobníků na mýdlo a papírové ručníky do šatny 

 kostýmy pro žáky literárně-dramatického oboru 

 ušití a renovace kostýmů pro žáky tanečního oboru 

 pořízení reklamního rolovacího banneru 

 pořízení lampiček na notové stojany 

 pořízení nových klavírních židlí 

 pořízení nového vysavače a průmyslového čističe Kärcher 
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 pořízení skartovačky, lékárničky, vlajky, reproduktory k počítači, kabely ke zvukové 

aparatuře, příslušenství k hudebním nástrojům, myš a brašna k přenosnému počítači 

Byly provedeny opravy a ladění klavírů, akordeonů, fléten a saxofonu. Byly prováděny 

opravy a revize hasicích přístrojů a plynových kotlů. Opravou většího rozsahu byla oprava 

prasklého odpadu a odvodnění sklepa. Zásadní investicí konce školního roku bylo 

přepojení kanalizace a vytvoření zpevněné plochy na dvoře školy. Došlo tím ke zlepšení 

přístupnosti k zadním vchodům školy a ke zvýšení komfortu při převážení pomůcek i 

ostatních objemných předmětů. Celá investice ve výši 1.354.031,28 Kč byla hrazena 

z příspěvku zřizovatele. 

15.3 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. V březnu byla v 

naší škole provedena kontrola Krajské hygienické stanice v Ostravě. 

 

Obrázek 19.: ZUŠ OPEN „Lakomá Barka“. 
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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 příloha II. Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci 

souhlasí se zpracováním osobních údajů pro školní matriku, viz příloha I. – Dodatek 

k přihlášce. 

17.  Závěr 

Celá výroční zpráva je psána o činnostech, na kterých se podílejí všichni zaměstnanci. Každý 

zná svou roli a všichni jsou pro plynulý běh školního roku stejně důležití. Pro veřejnost jsou 

nejvíce patrné výsledky žáků, pro zřizovatele jsou důležité administrativní činnosti spojené 

s plynulým během roku účetního i školního, pro stát je důležité nakládání s finančními 

dotacemi, pro kontroly jsou důležité vyplývající zákonné povinnosti. Dovolte mi na závěr 

malý dovětek ředitele školy. 

 Na začátku každého školního roku přemýšlím, zdali ještě dokážeme s pedagogy vymyslet 

něco nového neotřelého, zlepšit pedagogický proces, získat maximum umění z našich žáků. A 

přiznám se, že pod hromadou povinné i jiné dokumentace přemýšlím, jestli je tato činnost 

hlavní či vedlejší. S nadhledem a podporou provozní ředitelky (ekonomické referentky) a po 

úředním splínu se otřepu a navzdory všemu dalšímu mne pedagogové svými dotazy a 

náměty přesvědčí, že hlavní je ta činnost, kterou máme napsanou ve zřizovací listině. 

Slýchávám často od politiků sliby, že omezí byrokracii ve školství. Svou zákonodárnou 

činností však vytváření dalších administrativních činností podporují. Dle svých zkušeností 

mohu potvrdit, že každá snaha o omezení byrokracie nějakou administrativní činnost přidala. 

Využíváním informačních technologií nepřichází úspora, nýbrž nabalení dalších činností, 

které se složitými programy a nedokonalou technikou zapříčiňují, že nad administrativou 

trávíme stále více času. Smutné je, že s přibývající prací, kterou stát či zřizovatel vyžaduje, 

nejde ruku v ruce i zvýšení počtu zaměstnanců na administrativu ve školách. A tak se 

přidávají zátěže do pomyslného batohu. Jen se ptám, jak těžký batoh ještě školy unesou? 

V příštích letech nás čeká reforma regionálního školství, která se základních uměleckých škol 
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v podstatě dotkne jen tím, že místo krajských normativů na žáka budeme mít státní normativ 

na žáka. Zatím vůbec nevíme, jak to dopadne na školy, jestli se počítalo při tvoření normativu 

s různou velikostí škol? Odpovědi na tyto otázky se dozvíme až v následujících letech. 

Klima školy tvoří její zaměstnanci a ředitel. Za naši školu mohu směle říci, že se nám podařilo 

vytvořit pracovní tým, který se svými nápady navzájem doplňuje. Vždy mne potěší, když 

někdo přijde s nápadem, který se nám podaří realizovat. V letošním roce to byly nové 

předměty Hudební praktikum a Tvůrčí dílna. Rámcové vzdělávání se snažíme maximálně 

využít pro potřeby našich žáků a zvyšování kvality a zajímavosti výuky ve všech oborech. 

Při přípravě veřejných akcí mám radost, že vždy se najde někdo s nápadem, jakou akci 

uspořádat. Tímto chci svým kolegům poděkovat za nápady na zajímavé akce, když se jich 

zrovna řediteli nedostává. Za podporu děkuji i realizačnímu týmu ve složení paní ekonomky, 

školnice a šatnářky, neboť i za činnostmi, které bereme jako samozřejmost, stojí mnohá úsilí. 

Postupnými kroky provádíme zásadní rekonstrukce v budově. Tyto investice jsou možné jen 

díky investičním dotacím zřizovatele, neboť z investičního fondu školy by tyto zásadní 

investice nebylo možné provést. Spousta věcí je již hotova, nicméně stále jsou před námi 

další výzvy. V nejbližší době nás čeká výměna původních podlah, jejichž nášlapná vrstva plní 

svou funkci již omezeně. S tím bude spojeno sjednocení výšek podlah a tudíž výměna zárubní 

a dveří. Rádi bychom revitalizovali i koncertní sál, aby dostal nový svěží vzhled. V rezervním 

fondu školy kumulujeme prostředky na nákup nového koncertního klavíru, který by podpořil 

výkony našich výborných klavíristů. 

Příští školní rok bude poslední, ve kterém se bude současně vyučovat dle starých osnov i ŠVP 

současně. Učení podle osnov a paralelně dle ŠVP dle mého názoru nebylo příliš šťastné, 

neboť na menších školách se těžko ve skupině rozdělí kdo je dle starého a kdo dle nového…. 

Jsme otevřená instituce. Velice rádi spolupracujeme s partnerskou školou z Ilavy ze 

Slovenska, kde i více než po 20 letech nacházíme vzájemné inspirace. Poměrně mladší je 

spolupráce v trojlístku ZUŠ (Klimkovice, Polanka, Svinov). Výborné je, že i když jsou školy 

relativně blízko, příliš si nekonkurují v „přetahování“ žáků. Naopak i v nejbližším okolí jsou 
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vidět rozdíly v pedagogickém procesu, a pokud se dobře vyhodnotí, může to mít kvalitativní 

dopad na všechny školy a na zvyšování úrovně pedagogického procesu. V letošním roce jsme 

navázali i na spolupráci se ZUŠ Bílovec. Tato aktivita vzešla z řad jejich pedagogů a  myslím, 

že společný koncert v Klimkovicích byl taktéž velmi inspirativní. Čas ukáže, zdali i tato 

spolupráce bude pokračovat. 

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

pojetím interaktivního vzdělávání. Stále zkoušíme nové projekty, propojujeme jednotlivé 

obory a učíme žáky vzájemné spolupráci a sociální interakci. Převážně pro žáky klavírního 

oddělení vznikl nový předmět Hudební praktikum, ve kterém dokáží propojit dovednosti 

z individuálních hodin s vědomostmi teoretickými. Zavedli jsme i nepovinný předmět Tvůrčí 

dílna, který je otevřený pro žáky všech oborů. V tomto předmětu si mohou žáci vyzkoušet 

dovednosti oborů, o kterých sice vědí, ale aktivně se jim nevěnují.  

Jsme rádi, že se nám daří na naše velké veřejné akce dostat kromě rodičů a přátel i obyčejné 

milovníky kultury, kteří přijdou buď jen ze zvědavosti, nebo ze zájmu o kulturní dění. Velice si 

ceníme i ohlasů, které nám po organizačně i umělecky povedené akci přijdou do mailové 

schránky školy. Propagace v rámci ZUŠ OPEN přispěla i v našem městečku k dalšímu 

zviditelnění základní umělecké školy jako možnosti aktivního využití volného času dětí a 

mládeže a rozvoje kulturního a estetického myšlení mladé generace. 

Datum zpracování výroční zprávy: 3. – 17. října 2017 

Datum schválení výroční zprávy pedagogickým sborem: 24. října 2017 

Výroční zprávu zpracoval: MgA. Pavel Béreš 

 

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

 MgA. Pavel Béreš  

 ředitel školy  
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Příloha I. Dodatek k přihlášce do ZUŠ 

Vážení rodiče, 

díky informačnímu systému letos nemusíte vyplňovat přihlášku ke studiu. Žádám Vás pouze 

o aktualizaci údajů použitých v matrice školy. Změny prosím hlaste neprodleně třídnímu uči-

teli. Pokud chcete, aby Vaše dítě k 30. červnu ukončilo studium, tak si vyžádejte od třídního 

učitele odhlášku, případně si ji stáhněte z webových stránek školy www.zusklimkovice.cz. 

Důvod neuvádějte, jen ji prosím doručte co nejdříve, abychom mohli dát příležitost novým 

zájemcům o studium.  

Informace o úplatě za vzdělání (školném) 
Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ze dne 9. 2. 2005, dle § 8 se stanoví výše úplaty (pro školní rok 

2015/2016, v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných 

neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.  

Rozpis úplaty za vzdělání (školného) za pololetí a způsob placení 

Přípravná hudební výchova 1400 Kč Poznámky: Ukončí-li žák vzdělání v průběhu prvního 
nebo druhého pololetí školního roku bez závažných 
důvodů, úplata (školné) za vzdělání se nevrací. 

Přípravná hudební výchova Vře-
sina 

1600 Kč Ukončí-li žák vzdělání z důvodů hodných zvláštního 
zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úpla-
ty za vzdělání vrátit. 

Hudební obor 1600 Kč Při řádně omluvené nepřítomnosti žáka (zdravotní 
důvody) ve všech předmětech trvající déle než 4 týdny 
v běžném měsíci, může rodič písemně požádat ředite-
le školy o vrácení úplaty. Nepřítomnost je nutno dolo-
žit lékařským potvrzením. 

Druhý nástroj v hudebním oboru 1000 Kč Ukončení studia lze provést písemně (odhláškou) pou-
ze k 31. lednu nebo 30. červnu. 

Přípravná taneční výchova 1 
(1 vyučovací hodina za týden) 

1000 Kč Způsoby placení: pololetně převodem na základě 
předpisu příkazu k úhradě poslaným do mailové 
schránky zákonného zástupce. 

Přípravná taneční výchova 2 
(2 vyučovací hodiny za týden) 

1400 Kč Hotově v kanceláři, poštovní poukázkou na základě 
žádosti zákonného zástupce. 

Taneční obor 1400 Kč Inkasem pololetně na základě žádosti zákonného zá-
stupce. (Domluva v kanceláři školy) 

Literárně dramatický obor 800 Kč Úplatu za vzdělání uhraďte do 15. září na první polo-
letí a do 15. února na druhé pololetí školního roku. 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil s výší úplaty za vzdělání za pololetí, se školním řádem, který je 

k dispozici na www.zusklimkovice.cz, nebo v šatně či u učitele. Souhlasím s použitím fotografií a ukázek vystou-

pení z veřejných akcí pro propagaci školy (ve veřejných médiích a na školním webu). Souhlasím se zpracováním 

osobních údajů dítěte pro potřeby školy. 

Jméno žáka:……………………………......................... Datum narození:…………………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce……………………………………………………………………………………………………. 

http://www.zusklimkovice.cz/
http://www.zusklimkovice.cz/
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Příloha II. Informovaný souhlas 
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Příloha III. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení, projekty 

1. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, 
které Vaše škola pořádá)  

Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání) 

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

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

Ne* Vzdělávání seniorů 

Ne* Občanské vzdělávání 

Ne* Čeština pro cizince 

Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

 

Nové projekty 

Název 
projektu 
 

Operační pro-
gram/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo pro-
jektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - pří-
jemce/partner 
(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 
 

Rozpočet projek-
tu (v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

 

Stávající projekty 

Název 
projektu 

 

Operační pro-
gram/Zdroj 
financování 

 

Registrační 
číslo pro-
jektu 

 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - pří-
jemce/partner 

(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

Rozpočet projek-
tu (v případě 
partnerství také 
částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 

 

Období 
realizace  

 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

 


