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1

Základní údaje o škole

Název školy:

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková
organizace

Sídlo:

Butovická 376, 742 13 Studénka

IČ:

62330349

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Ředitelka školy:
Zástupce ředitele:
Tel.

Mgr. Renata Talpová
Markéta Tulejová, dipl. um.
556 402048

Odloučená pracoviště:

742 55 Albrechtičky 71
742 54 Bartošovice 1
742 45 Fulnek, Kostelní 110
742 82 Jistebník 315
742 47 Hladké Životice, Hlavní 188
742 44 Kujavy 86
742 53 Kunín 346
742 43 Pustějov 171
742 13 Studénka I., Panská 229
742 13 Studénka II., Ludvíka Svobody 760
742 01 Suchdol na Odrou, Komenského 230

Datum zařazení do sítě škol:
Poslední změna zařazení:
Adresa pro dálkový přístup:
Údaje o školské radě:

24.05.1996
01.01.2008 (Sloučení ZUŠ Fulnek a ZUŠ Studénka)
www.zus-studenka.cz , e-mail: podatelna@zus-studenka.cz
Školská rada nebyla ustanovena
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2 Přehled oborů vzdělání
2.1Přehled učebních plánů v oborech:
2.1.1 Hudební obor
Výuka hudebního oboru probíhala podle učebních plánů pro základní umělecké školy schválených
MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95-25 s účinností od 01. 09. 1995. Přípravné ročníky,
1. a 2. ročníky I. a II. stupně základního studia a studia pro dospělé byly vyučovány podle školního
vzdělávacího programu.
Přehled učebních plánů hudebního oboru











přípravné studium
hra na klavír
hra na EKN
hra na housle
hra na zobcovou flétnu
hra na dechové a bicí nástroje
hra na kytaru
hra na akordeon
pěvecká hlasová výchova
studium II. stupně

2.1.2 Výtvarný obor
Výuka výtvarného oboru probíhala podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod č.j. 18
455/2002-22 s platností od 1.9.2002. Přípravné ročníky, 1. a 2. ročníky I. a II. stupně základního

studia a studia pro dospělé byly vyučovány podle školního vzdělávacího programu.

2.1.3 Taneční obor
Taneční obor je vyučován podle učebních dokumentů schválených MŠMT pod č. j. 17 620/2003-22 a
č. j. 17 621/2003-22. Přípravné ročníky, 1. a 2. ročníky I. a II. stupně základního studia byly

vyučovány podle školního vzdělávacího programu.
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2.2 Rozdělení žáků podle oborů – stav k 30.09.2013
Počet žáků celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

700

402

97

201

Rozložení oborů

29%
Hudební obor
Výtvarný obor
57%

Taneční obor

14%

2.3 Rozdělení žáků v hudebním oboru podle nástrojů – stav k 30.09.2013
Hra na klavír
Hra na EKN
Hra na akordeon
Hra na housle
Hra na kytaru
Hra na zobcovou flétnu
Hra na flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na lesní roh
Hra na pozoun
Hra na tubu
Hra na ostatní dechové nástroje
Hra na bicí nástroje
Pěvecká hlasová výchova
Přípravný ročník hudebních oborů
Celkem

přípravné
studium
13
2
2
4
6
9
0
0
0
1
0
0
0
0
3
1
0
41

I. stupeň

II. stupeň

SPD

121
10
25
21
45
34
12
1
2
14
4
3
1
3
16
12
0
324

9
3
0
1
4
0
4
0
0
1
0
0
0
0
12
2
0
36

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
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3 Personální zabezpečení školy
3.1 Celkový počet pedagogických zaměstnanců
Počet pedagogů
celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

31

25

3

3

Evidenční počet
celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

23,8

20,2

1,6

2

Z celkového počtu 31 pedagogických pracovníků je 15 zaměstnanců kmenových s úvazkem 100%.
Zbývající zaměstnanci mají kratší úvazek než 100%.
Z celkového počtu 31 pedagogických zaměstnanců je 10 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,
což je vyjádřeno procenty: 32%.

3.2 Počet pedagogických zaměstnanců, kteří nesplňují kvalifikační
předpoklady pro výkon pedagogické činnosti
Počet celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

1

1

0

0

Z celkového počtu 31 pedagogických zaměstnanců, jeden nesplňuje kvalifikační předpoklady pro
výkon pedagogické činnosti.
Poměr pedagogických zaměstnanců kvalifikovaných a nekvalifikovaných vyjádřený procenty:
97% : 3%
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Cílem ZUŠ je zvýšit poměr kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců tak, aby se co nejvíce
přiblížil 100%.

3.3 Celkový počet nepedagogických zaměstnanců
Hospodářka školy

100% úvazek

Administrativní pracovnice

100% úvazek

Školnice a uklízečka ve Studénce

100% úvazek

Školnice a uklízečka ve Fulneku

50% úvazek (v období topné sezóny 75%)

4 Přijímací řízení
V průběhu měsíce duben – květen proběhly „Dny otevřených dveří“ a výchovné koncerty pro MŠ a
ZŠ v ZUŠ J. A. Komenského Studénka a na jejich odloučených pracovištích. Cílem této akce byla
prezentace uměleckého vzdělávání na naší škole. Akce byla zaměřena pro děti z MŠ a 1. ročníky
základních škol. Celkově se „Dnů otevřených dveří“ zúčastnilo přibližně 250 dětí předškolního a
mladšího školního věku. Tato otevřená přehlídka práce ZUŠ se setkala s velkým ohlasem a měla
v zásadě přímý dopad na zvýšený počet zájemců o studium ve všech oborech uměleckého vzdělávání
na naší škole.
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5 Výsledky vzdělávání žáků
5.1 Prospěch žáků v I. pololetí 2013/2014
Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Prospěl s vyznamenáním

310

81

171

Prospěl

51

4

2

Neprospěl

0

0

0

Ostatní

43

14

30

Celkem

404

99

203

5.2 Prospěch žáků ve II. pololetí 2013/2014
Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Prospěl s vyznamenáním

300

88

168

Prospěl

49

0

1

Neprospěl

0

0

0

Ostatní

50

14

26

Celkem

399

102

195
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5.3 Absolventi
Absolventi I. stupeň

Obor

Absolventi II. stupeň

Absolventi celkem

Hudební

32

1

33

Výtvarný

8

1

9

Taneční

13

5

18

Celkem

53

7

60

5.4 Žáci přijati ke studiu na středních a vysokých uměleckých školách
Jméno

Obor

Škola

Vyučující

Petra Horáčková

VO

Střední škola uměleckých řemesel,
Ostrava, obor: Modelářství a
návrhářství oděvu – design oděvu

Masmanidis Janis

Patrik Pečinka

VO

Střední škola uměleckých řemesel,
Ostrava, obor: Grafický design –
grafická tvorba a interiérový design

Masmanidis Janis

6 Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů se stala zcela běžnou součástí výuky žáků v jednotlivých
oborech a předmětech. Jedná se o jednu z oblastí, která je zakotvena ve školním řádu.

6.1 Primární prevence


Předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků




záškoláctví
šikana, rasizmus, xenofobie, vandalismus
kriminalita, delikvence
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užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a
onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním
návykových látek
závislost na politickém a náboženském extremismu
netolismus a patologické hráčství

rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech
 domácího násilí
 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání
 ohrožování mravní výchovy mládeže
 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Základním cílem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je
výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování
integrity osobnosti. Je zaměřena na prevenci v oblastech uvedených výše s cílem zabránit výskytu
rizikového chování v daných oblastech, nebo co nejvíce omezit škody působené jejich výskytem mezi
žáky.

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků vychází z potřeb školy, a je organizováno formou
jednotlivých a cyklických akreditovaných vzdělávacích akcí. Vedení školy podporuje v této oblasti
všechny zaměstnance, kteří projeví zájem o další vzdělávání.

7.1 Účast pedagogických pracovníků na dalším vzdělávání
Datum

Název vzdělávací akce

03.09.2013 Tvorba www stránek
06. – 08.09.

Klavírní ateliéry v Karviné

Počet
účastníků
2
1

10.09.2013 Tvorba www stránek

2

17.09.2013 Tvorba www stránek

2

24.09.2013 Tvorba www stránek

2

03.10.2013 Vzdělávací akce – Podzimní zpívání

1

12.10.2013 Vzdělávací akce – Pěvecké semináře

1
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1.-3.11.

Seminář – Výuka klasického tance

1

02.11.2013 Vzdělávací akce – Výuka hry na smyčcové nástroje

1

05.11.2013 Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ

2

30.11.2013 Seminář – Metodika výuky hry na příčnou flétnu

1

30.11.2013 Seminář – Uplatnění akordeonu v současnosti

2

30.11.2013 Seminář – Vyučování hry na kytaru na ZUŠ

2

18.01.2014 Vzdělávací akce – Pěvecké semináře

1

01.03.2014 Seminář – Metodika výuky hry na příčnou flétnu

1

01.03.2014 Seminář – Vyučování hry na kytaru

1

15.05.2014 Školení – klasifikace

2

7.2 Účast nepedagogických pracovníků na dalším vzdělávání
Datum

Název vzdělávací akce

Počet
účastníků

09.09.2013

MS Excel pro pokročilé

1

16.09.2013

MS Excel pro pokročilé

1

23.09.2013

MS Excel pro pokročilé

1

27.09.2013

Směrnice a vnitřní předpisy v účetní praxi PO

1

02.10.2013

Seminář – Dohody o provedení práce a pracovní činnosti ve školství

1

16.10.2013

Personalistika pro školy a školská zařízení

2

07.11.2013

Kurz – Facility management v praxi organizace

2

12.11.2013

Seminář – Hospodaření PO, veřejnosprávní kontrola

1

22.11.2013

Seminář – Nemocenské pojištění, zásadní změny v zasílání tiskopisů

1

12

05.12.2013

Seminář – Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení

2

17.12.2013

Seminář – Zákoník práce, platové předpisy a evidence pracovní doby

1

18.01.2014

Seminář – Roční zúčtování 2013 a změny ve zdaňování mezd

1

21.01.2014

Seminář – Nový občanský zákoník ve školské praxi

2

14.02.2014

Seminář – Změny v účetní legislativě platné od 01.01.2014

1

18.02.2014

Seminář – Hospodaření s majetkem v praxi školy

1

10.03.2014

Kurz – Facility management v praxi organizace

2

11.03.2014

Seminář – Nové účetní standardy v praxi

1

14.03.2014

Seminář – Daně pro příspěvkové organizace v příkladech

1

16.04.2014

1

15.05.2014

Seminář – Právní minimum – výklad základních právních institutů podle
nového občanského zákoníku
Školení – klasifikace

22.05.2014

Seminář – Archivní a spisová služba a novela archivního zákona

1

27.05.2014

Seminář – Vnitřní kontrola v praxi školských a příspěvkových organizací

1

05.06.2014

Krajská digitální spisovna

1

06.06.2014

Seminář – Praktická aplikace účetních souvztažností v příkladech

1

2

8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
8.1 Soutěže a přehlídky
Datum

Název akce

22.10.2013

Múzy Ilji Hurníka – Háj ve Slezsku

09.11.2013

PAFORTA – taneční soutěž

01.12.2013

Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu - Praha

15.01.2014

Školní kolo národní soutěže ve hře na klavír
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23.01.2014

Školní kolo národní soutěže ve hře na smyčcové nástroje

17.02.2014

Školní kolo národní soutěže ve hře na kytaru

24.02.2014

Okresní kolo národní soutěže ve hře na klavír

01.03.2014

Krnovský dance cup 2014

12.03.2014

Okresní kolo národní soutěže ve hře na kytaru

29.03.2014

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Ostrava

03.04.2014

Okresní kolo národní soutěže – jazzové a taneční orchestry

05.04.2014

Taneční soutěž „Přibyslavský pantoflíček“

06.04.2014

Pro Bohemia Ostrava

09.04.2014

Soutěžní přehlídka ve hře na flétnu Glucholazy – Polsko

12.04.2014

Taneční soutěž „Bystřický kostitřas“

15.04.2014

Studénecký slavíček

28.04.2014

Pěvecká soutěž „O Hanáckyho kohóta“

06.05.2014

Mládí a Bohuslav Martinů – soutěžní přehlídka - Polička

09.05.2014

Projekt „Janáčkova filharmonie dětem“ – konkurz

11.05.2014

Taneční soutěž „Kopřivnické mecheche“

28.05.2014

Krajská přehlídka tanečního oboru ZUŠ Havířov

13.06.2014

Pěvecká soutěž „O zámecký klíč“ - Přerov

8.2 Významné akce hudebního oboru
07.09.2013

Vystoupení na akci „Roztančený podzim“

14.09.2013

„Know how“ – MKC Fulnek

29.09.2013

Vystoupení v domově pro seniory v Petřvaldíku
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04.11.2013

Přehlídka bicích nástrojů Ostrava - Poruba

12.11.2013

Podzimní koncert v ZUŠ Studénka

13.11.2013

Podzimní koncert v ZUŠ Fulnek

16.11.2013

Vystoupení žáků na OÚ v Jistebníku

10.12.2013

„Vánoční hvězdičky“ – koncert žáků HO ve Studénce

11.12.2013

Vánoční koncert v ZUŠ Fulnek

11.12.2013

Koncert u příležitosti vyhlášení nejlepšího policisty MSK

15.12.2013

Adventní koncert v Klášteře ve Fulneku

18.12.2013

Vánoční besídka pro děti z MŠ ve Fulneku

11.03.2014

Hudebně taneční revue

18.03.2014

Jarní koncert v ZUŠ Studénka

19.03.2014

Jarní koncert v ZUŠ Fulnek

28.03.2014

Komponovaný podvečer s Taťánou Fušerovou a Adolfem Inemannem na téma
myšlenek J. A. Komenského

09.04.2014

Výchovný koncert pro děti z MŠ

10.04.2014

Výchovný koncert pro děti z MŠ

11.05.2014

Den matek v Pustějově a v Jistebníku

11.05.2014

Školní akademie v Albrechtičkách

14.05.2014

Absolventský koncert hudebního oboru

20.05.2014

Absolventský koncert hudebního oboru

29.05.2014

Absolventský koncert hudebního oboru

23.05.2014

Noc kostelů – vystoupení žáků HO

30.05.2014

Galakoncert k výročí založení ZUŠ ve Studénce

17.06.2014

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v ZUŠ Studénka
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18.06.2014

Závěrečný koncert žáků hudebního oboru v ZUŠ Fulnek

20.06.2014

Den hudby a zahradní slavnosti ve Studénce

21.06.2014

Den města – Fulnek – vystoupení žáků hudebního oboru

26.06.2014

Zahradní slavnosti ve Fulneku

26.06.2014

Projekt „Janáčkova filharmonie dětem“

8.3 Významné akce výtvarného oboru
14.12.2013

Zátiší Vánoc – výstava VO

16.12.2013

Natáčení TV ve výtvarném oboru

29.03.2014

Předvelikonoční výstava prací žáků VO

18.04.2014

Poznávací zájezd do Florencie

19.05.2014

Vernisáž výstavy na MÚ ve Studénce

30.05.2014

Galakoncert k výročí založení ZUŠ ve Studénce – výstava prací žáků VO

10.06.2014

Absolventská výstava prací

29.08.2014

Vernisáž výstavy prací žáků VO v Dělnickém domě ve Studénce

8.4 Významné akce tanečního oboru
22.10.2013

Studénecký kapřík

18.01.2014

Předtančení žáků TO na městském plese ve Fulneku

14.02.2014

Předtančení žáků TO ne plese ve Studénce

14.03.2014

Předtančení žáků TO na plese učitelů

30.05.2014

Galakoncert k výročí založení ZUŠ ve Studénce

05.06.2014

Absolventský koncert tanečního oboru

06.06.2014

Závěrečný koncert tanečního oboru
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13.06.2014

Závěrečný koncert tanečního oboru

14.06.2014

Školní akademie – vystoupení žáků TO

14.06.2014

Den města – Litvínov – vystoupení žáků TO

21.06.2014

Den města – Fulnek – vystoupení žáků TO

9 Výsledky kontrol
Ve školním roce 2013/2014 proběhly tyto kontroly:
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín
Svatopluka Čecha 15, 741 01 Nový Jičín
Datum provedení kontroly: 16.9.2013
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Předmět kontroly:
V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, a s
ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění, provedla Okresní správa
sociálního zabezpečení Nový Jičín kontrolním pracovníkem Irenou Blažkovou u výše uvedeného
zaměstnavatele plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
(dále jen pojistné) stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 582/1991 Sb.,
v platném znění, a zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění. Kontrola byla provedena v sídle
zaměstnavatele Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace,
Studénka 3, Butovická 376 s kontrolovaným obdobím od 1.11.2010 do 31.7.2013.
Kontrolní zjištění:
1. Plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností
Počet zkontrolovaných pojistných vztahů = 26 za období od 1.11.2010 do 31.7.2013. Kontrolou byl
zjištěn tento nedostatek:
Marcela Skaličanová r.č. 7362295270 – dohoda o pracovní činnosti od 1.11.2012, na oznámení o
nástupu do zaměstnání uvedeno není malého rozsahu, dle předložené dohody o pracovní činnosti se
jedná o zaměstnání malého rozsahu (sjednána pracovní doba maximálně 64 hod měsíčně). Porušení
ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění.
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2. Plnění povinností v nemocenském pojištění
Počet zkontrolovaných pojistných vztahů = 12 za období od 1.11.2010 do 31.7.2013. Nedostatky
nebyly zjištěny.
3. Plnění povinností v oblasti pojistného
Kontrola byla provedena u všech zaměstnanců a ve všech měsících kontrolovaného období.
Nedostatky nebyly zjištěny.
4. Plnění povinností v důchodovém pojištění
a) Vedení evidence pro účely důchodového pojištění - počet zkontrolovaných pojistných vztahů = 26
za období od 1.11.2010 do 31.7.2013. Nedostatky nebyly zjištěny.
b) Vedení a předkládání ELDP a údajů o důchodovém pojištění - počet prověřených stejnopisů v
návaznosti na mzdový list zaměstnance za rok 2010 = 37 ks, za rok 2011 = 46 ks, za rok 2012 = 49 ks
a rok 2013 = 13 ks. Nedostatky nebyly zjištěny.
c) Dokladování žádosti o důchod – ověřeno 1 potvrzení, nebyly zjištěny nedostatky.
d) Zaměstnávání poživatelů důchodu – prověřeny 4 pojistné vztahy poživatelů starobního důchodu, z
toho bylo 0 případů důchodů přiznaných dle § 31 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění.
V období od data následujícího po posledním dni kontrolovaného období do dne provedení kontroly
nenastoupil k zaměstnavateli poživatel starobního důchodu, u něhož by měla být splněna ohlašovací
povinnost.
5. Opatření k nápravě
Opatření k nápravě se vůči kontrolovanému zaměstnavateli neukládá.
Závěr
Zaměstnavatel byl poučen o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro
účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením § 35a odst. 4 a 5 zákona č. 582/1991 Sb., v
platném znění, pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 187/2006
Sb., v platném znění, a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením § 22c zákona č.
589/1992 Sb., v platném znění. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před
uplynutím archivační doby, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit
okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. Zaměstnavatel
poskytl náležitou součinnost k provedení kontroly.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava
Adresa pro doručování: Klientské pracoviště Nový Jičín, 5. května 11, 741 01 Nový Jičín
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Datum provedení kontroly: 18.3.2014

Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
Předmět kontroly:
Na základě plánované kontrolní činnosti byla dne 18.03.2014 provedena kontrola plateb pojistného na
všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinnosti u plátce pojistného:
Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace
sídlo: Butovická 376, 742 13 Studénka
Identifikační číslo: 62330349
Kontrola byla provedena z důvodu plánované kontrolní činnosti za období 09/2011-01/2014 s
vyúčtováním k 28.02.2014. Kontrola byla provedena na základě předem stanoveného programu. Ke
kontrole byly předloženy požadované doklady.
Kontrolované doklady: zřizovací listina, jmenovací dekret, plná moc, přihláška zaměstnavatele,
hromadná oznámení zaměstnavatele, seznam zaměstnanců za měsíc 01/2014, přehledy o platbách
pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, mzdové listy, sestavy vyměřovacích základů a
pojistného.

Kontrolní zjištění:
1. Kontrola oznamovací povinnosti
Při hlášení změn bylo postupováno dle ustanovení §10 zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dodržování oznamovací povinnosti zaměstnavatele bylo ověřeno kontrolou skutečného
stavu pracovníků s evidovaným stavem v IS KP VZP (podle hlášení zaměstnavatele) a kontrolou
plnění oznamovací povinnosti.

2. Kontrola vyměřovacích základů
Správnost stanovení vyměřovacích základů byla kontrolována jednotlivě a výše pojistného byla
ověřena dle mzdových listů a dokumentace k výpočtu vyměřovacích základů. Při stanovení
vyměřovacích základů bylo postupováno dle ustanovení §3 zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Kontrola správnosti stanovení pojistného
Pojistné bylo vypočteno dle ustanovení§2 zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4. Kontrola dodržování termínů splatnosti plateb
Při odvodu pojistného za zaměstnance bylo postupováno dle ustanovení §5 zákona číslo 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pojistné bylo zaplaceno se
splatností do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Plátcem byly při kontrole odsouhlaseny dny
uskutečnění a výše plateb pojistného dle IS KP VZP. Podrobný přehled o pohledávkách a platbách
pojistného za kontrolované období je uveden v příloze ve Vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní
pojištění.

5. Kontrola hlášení pracovních úrazů
Povinnost zasílat kopie záznamů o pracovních úrazech je stanovena dle ustanovení §45 odst. 4 zákona
číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle sdělení nedošlo v kontrolovaném období k pracovnímu
úrazu.

6. Kontrola používání tiskopisů VZP
Údaje pro VZP byly předávány na tiskopisech, které k tomu účelu vydává VZP ČR. Bylo postupováno
v souladu dle ustanovení §28 zákona číslo 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Přehledy o platbách pojistného na zdravotní pojištění
zaměstnavatele byly KP VZP předávány dle ustanovení §25 odstavec 3 zákona číslo 592/1992 Sb., o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Závěr
Ze zprávy o výsledku kontroly č.j.: 202/2014 vyplynulo zjištění:
Kontrolou plateb pojistného provedenou ke dni 28.2.2014 nebyly zjištěny finanční rozdíly.

20

Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
Husova 17, 746 01 Opava
Datum provedení kontroly: 1. – 3. duben 2014
Předmět inspekční činnosti:
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou
školou podle příslušného školního vzdělávacího programu podle § 174 odst. 2 písm. b) školského
zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy
a příslušným rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve
znění pozdějších předpisů.
Závěry:
Vzdělávací nabídka ZUŠ v době inspekce odpovídala zápisů oborů vzdělávání do rejstříku škol a
školských zařízení.
Materiální podmínka výuky jsou s výjimkou pracoviště v Kuníně odpovídající a umožňují realizaci
vzdělávacích programů
Škola určovala priority podle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve
sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení všech vzdělávacích dokumentů.
Úroveň výuky v hudebním, tanečním a výtvarném oboru je na požadované úrovni. V oblasti
hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení. Celková úspěšnost
žáků je sledována a pravidelně vyhodnocována.
Ze skutečností zjištěných v průběhu inspekční činnosti vyplývají následující pozitivní a negativní
poznatky:
Pozitiva (silné stránky)
a) Stabilizace pedagogického sboru a upevnění úvazků
b) Aktivní zapojení ZUŠ do kulturního života prostřednictvím koncertů, výstav a řady dalších
kulturních akcí
c) Bohatá a úspěšná aktivita v grantové oblasti
Negativa (nedostatky)
a) Zastaralé a opotřebované vybavení školy ve Studénce, ul. Butovická
b) Nevyhovující podmínky vzdělávání pro výuku výtvarného oboru v Kuníně
Návrhy na zlepšení stavu školy
a) Zajistit vhodné prostorové podmínky a zkvalitnit materiální zabezpečení pro výuku
výtvarného oboru v dalších místech poskytovaného vzdělávání v Kuníně a Fulneku a tím
zajistit rovnocenné podmínky pro všechny žáky školy.
b) Zvážit efektivitu všech pracovišť školy vzhledem k jejich finanční náročnosti.
c) Zapojit do kontrolní a hospitační činnosti vedoucí oborů v souladu s jejich pracovní náplní.
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Od poslední inspekce (únor 2009) došlo ke změně v názvu školy (byl jí udělen čestný název
„J.A.Komenského“), k rozšíření o tři nová pracoviště a došlo ke změně ve funkci ředitele (duben
2012). Částečně se zkvalitnily podmínky vzdělávání na pracovišti Studénka, ul. Butovická.
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, která se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb a souvisejících prováděcích právních předpisů, vykonávaná podle § 174
odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období.
Kontrolní zjištění:
Kontrola proběhla v Základní umělecké škole J.A.Komenského, Studénka, příspěvková organice (dále
„škola).
1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu (dále „ŠVP“) podle § 5 odst. 3 věty první
školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala ŠVP pro základní umělecké vzdělání realizované v kontrolovaném
období
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu
2. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3 školského zákona,
ve znění účinném v kontrolovaném období
Ředitelka školy vydala školní řád, který obsahuje náležitosti stanovené školským zákonem.
Zveřejnila jej na příslušném místě na všech pracovištích, prokazatelným způsobem s ním
seznámila zaměstnance a žáky školy. Informovala o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu

Závěry
Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení
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10 Základní údaje o hospodaření školy
10.1 Rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele a výčet dalších dotací, které
byly organizaci poskytnuty, v členění podle jednotlivých poskytovatelů
a účelu užití
Na rok 2013 byly ZUŠ J. A. Komenského, Studénka, stanoveny tyto závazné ukazatele:

10.1.1.

Limit počtu zaměstnanců

Ukazatel limitu počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 28,44.
Hodnoty tohoto ukazatele byly podle výkazu P1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2013 následující:
Zaměstnanci celkem
V tom:

26,881

počet pedagogů
počet ostatních zaměstnanců

23,208
3,673

Závazný ukazatel limit počtu zaměstnanců škola dodržela.

10.1.2.

Přímé náklady na vzdělávání

ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání

11 121 000 Kč

prostředky na platy

8 169 000 Kč

V tom:

ostatní osobní náklady
zákonné odvody

60 000 Kč
2 798 000 Kč

FKSP

81 000 Kč

ONIV

13 000 Kč

Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu

0 Kč

Závazné ukazatele (prostředky na platy, ostatní osobní náklady) a orientační ukazatele
(zákonné odvody, příděl do FKSP, ONIV) škola dodržela.
Prostředky ONIVu ve výši 13 000 Kč byly použity na nákup soprán saxofonu a částečně
pokryly nákup příčné flétny.
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Mzdové náklady

10.2.

Jak je patrno z rozpisu závazných ukazatelů, v roce 2013 již nebyly prostředky na
platy pedagogů a prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců odděleny. Závazný
ukazatel prostředky na platy byl škole stanoven ve výši 8 169 000 Kč. Z toho na platy
pedagogů bylo vyplaceno 7 363 051 Kč, na platy nepedagogických zaměstnanců 805 949
Kč. Fond odměn nebyl čerpán.
Struktura prostředků na platy pedagogů v roce 2013
Platové
tarify

Náhrady
platu

5 118 320

1 353 441

Osobní
příplatky
307 352

Odměny

236 507

Příplatky
za vedení

Přespočetné
hodiny

Ostatní
příplatky

234 838

94 698

17 895

Celkem

7 363 051

Odměny byly pedagogům vyplaceny např. za přípravu podzimních a vánočních
koncertů, za adventní koncert v kapucínském klášteře ve Fulneku, za organizaci
předvánoční výstavy výtvarného oboru, za výchovné koncerty pro mateřské školy.
Platové tarify

Náhrady platu

564 345

73 645

Osobní
příplatky
97 050

Odměny

44 500

Příplatky za
vedení
26 409

Celkem

805 949

Nepedagogickým zaměstnancům byly odměny vyplaceny za vyúčtování grantů, za
přípravu systému Facility management, za vytvoření databáze smluv, za zpracování
dotazníku o stavu ICT služeb, za výměnu podlahové krytiny.

Ostatní osobní náklady (OON)
V roce 2013 bylo na OON vynaloženo celkem 60 255 Kč, z toho 60 000 Kč
z dotace MŠMT a 255 Kč z vlastních zdrojů.
Za úklid školy bylo na základě dohody o pracovní činnosti vyplaceno 24 480 Kč a
za výuku v hudebním oboru bylo na základě dohody o provedení práce vyplaceno 35 775
Kč. V obou případech se tímto způsobem řešil zástup za dlouhodobě nemocné
zaměstnance.
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Limit počtu zaměstnanců
Pro rok 2013 byl škole stanoven závazný ukazatel Limit počtu zaměstnanců –
přepočtený počet ve výši 28,44. Podle výkazu P1-04 za rok 2013 tento ukazatel činil jen
26,881.
Důvodem je především snížení pracovního úvazku jedné ze dvou uklízeček z 1,00
na 0,50.

10.3.

Výsledek hospodaření

V roce 2013 škola dosáhla v hlavní činnosti zlepšeného výsledku hospodaření ve
výši 66 296,77 Kč. ZVH byl přidělen do rezervního fondu, jeho finanční krytí bylo
k 31. 12. 2013 zajištěno.
Z následující tabulky vyplývá, že výsledek hospodaření byl tvořen výsledkem
hospodaření s vlastními zdroji (ÚZ 5)

Dotace MŠMT

Granty

Vlastní zdroje

ÚZ 33353

ÚZ 2

ÚZ 5

Celkem

Výnosy 2013

11 121 000,00

18 000,00

1 880 506,23

13 019 506,23

Náklady 2013

11 121 000,00

18 000,00

1 814 209,46

12 953 209,46

0,00

0,00

66 296,77

66 296,77

ZVH 2013

(Granty Města Studénka ÚZ 2 se týkají II. pololetí školního roku 2013/2014)

10.4.

Peněžní fondy
 Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen základním přídělem ve výši
82 028 Kč. Prostředky fondu byly čerpány na nákup vitamínů, na dary
k životnímu jubileu, na příspěvky na penzijní připojištění a závodní stravování
 Z rezervního fondu tvořeného ze ZVH bylo čerpáno 41 000 Kč na nákup
hudebních nástrojů.
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 Prostředky investičního fondu ve výši 42 732 Kč byly použity na zakoupení
akordeonu.
 Prostředky fondu odměn a rezervního fondu z ostatních titulů v roce 2013
čerpány nebyly.
V srpnu 2014 byla zahájena sanace opěrné zdi pod budovou školy ve Fulneku.
Tato akce je považována za technické zhodnocení této budovy a je plně hrazena
z investiční dotace zřizovatele ve výši 1 mil. Kč. Zeď byla zařazena do užívání v září
2014.

11.Vlastní zdroje – výnosy – významné položky
V roce 2013 činily výnosy z vlastních zdrojů 1 880 506,23 Kč.
Nejvýznamnější položkou jsou výnosy za úhradu neinvestičních nákladů na
vzdělávání – školné. V roce 2013 bylo na školném vybráno 1 750 198 Kč. Škola získala
na základě smlouvy o reklamě s firmou Asompo, a.s. 20 000 Kč. Tyto prostředky byly
použity na nákup hudebních nástrojů pro pracoviště ve Fulneku. Výnos ze zapůjčení
hudebních nástrojů žákům školy činil 30 500 Kč.

11.1.

Vlastní zdroje – náklady – významné položky
V roce 2013 činily vlastní náklady 1 814 209,46 Kč.

Podstatnou část těchto nákladů tvoří náklady na spotřebu energie ve výši
644 998,16 Kč, náklady na opravy ve výši 97 332,10 Kč, náklady na služby ve výši
356 000,27 Kč. Na odpisy DHM škola vynaložila 208 659 Kč.

11.2.

Doplňková činnost
Doplňkovou činnost škola neprovozuje.

12.Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z jiných
zdrojů
12.1.

Grant Města Studénka

Ve školním roce 2013/2014 poskytlo Město Studénka naší škole grant na pořádání
Výročního koncertu k 65. výročí založení školy. Prostředky grantu ve výši 7 000 Kč byly
použity na pronájem sálu a částečně pokryly výdaje na osvětlení a moderování této akce.
Z vlastních zdrojů škola nakoupila materiál na výrobu upomínkových předmětů a
doplatila výdaje na osvětlení a moderování.
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Grant Města Studénka

Výše
grantu

65. let založení ZUŠ ve Studénce

7 000,00

12.2.

Podíl
grantu
40 %

Vlastní
zdroje
10 530,00

Podíl
vlastních
zdrojů
60 %

Celkem
17 530,00

Grant Města Fulnek

Ve školním roce 2013/2014 poskytlo Město Fulnek naší škole grant na zahradní
slavnost ve výši 5 000 Kč. Prostředky grantu byly použity na nákup hudebního nástroje,
z vlastních zdrojů byly zakoupeny kostýmy pro taneční obor.

Granty Města Fulnek

Výše
grantu

Zahradní slavnosti ve Fulneku

5 000,00

Podíl
grantu
47 %

Vlastní
zdroje
5 715,00

Podíl
vlastních
zdrojů
53%

Celkem
10 715,00

Ve Studénce 24.10.2014
Mgr. Renata Talpová
ředitelka školy
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