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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. Renáta Talpová
Bc. Markéta Tulejová, dipl. um.
556 402048

Místa poskytovaného

742 55 Albrechtičky 71

vzdělávání:

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, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
2.1 Přehled učebních plánů v oborech:
2.1.1 Hudební obor
Výuka hudebního oboru probíhala podle školního vzdělávacího programu
Přehled učebních plánů hudebního oboru





přípravné studium
základní studium I. stupně
základní studium II. stupně
studium pro dospělé

2.1.2 Výtvarný obor
Výuka výtvarného oboru probíhala podle školního vzdělávacího programu.
Přehled učebních plánů výtvarného oboru





přípravné studium
základní studium I. stupně
základní studium II. stupně
studium pro dospělé

2.1.3 Taneční obor
Výuka tanečního oboru podle školního vzdělávacího programu.
Přehled učebních plánů tanečního oboru





přípravné studium
základní studium I. stupně
základní studium II. stupně
studium pro dospělé
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2.2 Rozdělení žáků podle oborů – stav k 30.09.2019
Počet žáků celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

700

408

128

164

2.3 Rozdělení žáků v hudebním oboru podle nástrojů – stav k 30. 9. 2019
Hra na klavír
Hra na EKN
Hra na akordeon
Hra na housle
Hra na kytaru
Hra na elektrickou kytaru
Hra na basovou kytaru
Hra na zobcovou flétnu
Hra na flétnu
Hra na klarinet

přípravné
studium
14
0
1
5
2
0
0
5
0
0

I. stupeň

II. stupeň

SPD

121
16
17
24
46
3
1
29
22
1

16
0
2
1
2
2
2
2
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Hra na saxofon
Hra na trubku
Hra na lesní roh
Hra na pozoun
Hra na tenor
Hra na tubu
Hra na bicí nástroje
Sólový zpěv
Skladba
Celkem

1
1
0
0
0
0
1
0
0
30

2
10
4
3
4
2
22
10
2
339

0
2
0
0
0
0
3
1
2
37

1
0
0
0
0
0
1
0
0
2

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.1 Celkový počet pedagogických zaměstnanců – stav k 30. 9. 2019
Počet pedagogů
celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

30

26

2

2

Evidenční počet
celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

23,3

20,3

1,5

1,5

Z celkového počtu 30 pedagogických pracovníků je 13 zaměstnanců kmenových s úvazkem 100%.
Zbývající pedagogičtí zaměstnanci mají kratší úvazek než 100%.
Z celkového počtu 30 pedagogických zaměstnanců je 12 zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním,
což je vyjádřeno procenty: 40%.

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

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

0

0

0

0
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Z celkového počtu 30 pedagogických zaměstnanců, všichni splňují kvalifikační předpoklady pro
výkon pedagogické činnosti.

3.3 Celkový počet nepedagogických zaměstnanců – stav k 30. 9. 2019
Ekonom

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. Údaje o přijímacím řízení
V průběhu měsíce června 2020 proběhly talentové zkoušky. Tradiční akce jakými jsou „Dny
otevřených dveří“, koncert nejmenších umělců „Bastien a Bastienka“, výtvarný projekt
„Tiskohrátky“, taneční přehlídka žáků tanečního oddělení, a další nemohly být uskutečněny z důvodu
omezení aktivit vzhledem ke koronavirové epidemii.
Přesto jsme zaznamenali poměrně vysokou poptávku po uměleckém vzdělávání v naší škole.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy
5.1 Prospěch žáků v I. pololetí 2019/2020
Celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Prospěl s vyznamenáním

636

365

125

146

Prospěl

13

13

0

0

Neprospěl

0

0

0

0

Ostatní

51

30

4

17

Celkem

700

408

129

163

5.2 Prospěch žáků ve II. pololetí 2019/2020
Celkem

Hudební obor

Výtvarný obor

Taneční obor

Prospěl s vyznamenáním

624

366

115

143

Prospěl

6

6

0

0

Neprospěl

0

0

0

0

Ostatní

57

33

7

17

Celkem

687

399

122

160
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5.3 Absolventi ve školním roce 2019/2020
Absolventi I. stupeň

Obor

Absolventi II. stupeň

Absolventi celkem

Hudební

31

7

38

Výtvarný

13

0

13

Taneční

9

5

14

Celkem

53

12

65

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

Obor

Kožárová Natálie

VO

Škola
Střední odborná škola umělecká a
gymnázium v Ostravě

Vyučující
Janis Masmanidis

6. Údaje o prevenci 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
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

10



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. Údaje o dalším 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

Počet
účastníků
1

23.09.2019

Využití nových metod a forem ve výuce klávesových nástrojů na
ZUŠ

07.10. – 09.10.
2019
24.10.2019

Celostátní setkání učitelů tanečního oboru ZUŠ

2

Klavírní festival a hudební dílna skladatele Petra Bazaly

2

25.11.2019

Školení řidičů referentů pro PO

2

29.11.2019

Management školy – informační technologie

2

03.01.2020

Aktivní výuka hudební nauky

1

08.02.2020

Klasická taneční technika, historické tance

1

11

15.02.2020

Klasická taneční technika, historické tance

1

07.03.2020

Flautoškola – výuka předškolních dětí na 5-ti dírkovou
zobcovou flétnu
Klasická taneční technika, klasický + historický tanec

1

Letní taneční workshop Praha

1

Letní dílny hudební výchovy, Mělník

1

09.03.2020
09.08.-13.08
2020
15.08.202020.08.2020

1

7.2 Účast nepedagogických pracovníků na dalším vzdělávání

Datum

Název vzdělávací akce

30.09.2019

Evidence majetku a inventarizace, firma Welltax s.r.o.

24.10.2019

Právní informační systém Beck-online

1

31.10.2019

1

20.11.2019

Nájemní a podnájemní smlouvy, pronájem movitých věcí, výpůjčka, firma
Welltax s.r.o.
Pokročilé úpravy textů a tabulek (Excel, Word)

29.11.2019

Platové předpisy 2020

1

13.12.2019

Zákoník práce a pracovněprávní vztahy 2020

1

18.12.2019

Praktický průvodce účetní závěrkou, firma Welltax s.r.o.

1

16.01.2020

Roční zúčtování za rok 2019 a zdaňování příjmů od 1.1.2020, firma
ODBORCONSULT-D, Praha 8
Krajská digitální spisovna, Moravskoslezský kraj – KÚ Ostrava

1

Aktuality z pracovního práva, zaměstnanci a pracovní smlouvy, firma
Welltax s.r.o.
Daňové přiznání ÚSC a příspěvkových organizací za r. 2019, vč. Výhledu
změn 2020, firma VC Morava Ostrava

1

27.01.2020
21.02.2020
28.02.2020

Počet
účastníků
1

2

1

1

12

16.02.2020
27.08.2020

FKSP – v právních účetních a daňových souvislostech, firma Welltax
s.r.o.
Workshop k novele FKSP, Moravskoslezský kraj – KÚ Ostrava

1
1

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní rok 2019/2020 byl postižen první vlnou koronavirové krize. Soutěže, koncerty a vystoupení,
které byly naplánovány, musely být zrušeny nebo přesunuty na jiný termín. Proto v termínu od 15. 03.
2020 do 15. 05. 2020 nevykazuje škola žádnou aktivitu.

8.1 Soutěže a přehlídky
Datum

Název akce

15.10.2019

Múzy Ilji Hurníka
Ondřej Peterek, zobcová flétna – zlaté pásmo
Karolína Pustková, flétna – zlaté pásmo
Pavlína Daňová, flétna – stříbrné pásmo
Mezinárodní festival slovanské hudby
Alice Štěpánková, flétna – 1. cena
Koncert vítězů mezinárodní soutěže slovanské hudby
Alice Štěpánková, flétna
Projekt „Janáčkova filharmonie dětem“ úspěšný konkurz do sekce fléten
Eva Švančarová
Mezinárodní interpretační soutěž Kopřivnice
Karolína Pustková, flétna – 1. místo, zvláštní cena poroty
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

07.11.2019
08.11.2019
08.01.2020
31.01.2020
17.02.2020

Michal Hrachovina
1. místo s postupem do krajského kola
Kristýna Mikušová
1. místo
Vladimír Figar
1. místo
Klavírní duo Katka Mikušová a Kristýna Mikušová
1. místo
Ondřej Šíma
2. místo, zvláštní cena za interpretaci vlastní skladby
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24.02.2020

Eliška Večerková
2. místo, zvláštní cena za interpretaci vlastní skladby F. Chopina
Ivana Večerková
2. místo
Božena Besedová
2. místo
Magdaléna Mrovcová
2. místo
Oliver Dobečka
3. místo
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na housle

27.02.2020

Božena Besedová
1. místo s postupem do krajského kola, zvláštní cena poroty za interpretaci skladby
A. Komarovského
Kateřina Vrabcová
1. místo s postupem do krajského kola
Beáta Chrástková
2. místo
Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Jakub Feilhauer
1. místo s postupem do krajského kola
Jan Vrabec
1. místo
Jindřich Šimon Zlámal
2. místo
Jiří Skýpala
2. místo
Filip Černý
2. místo
Viola Dreslerová
3. místo
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8.2 Významné akce hudebního oboru
02.09.2019
05.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
17.11.2019
23.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
30.11.2019
10.12.2019
11.12.2019
13.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
15. -16.01.
2020
17.01.2020
28.01.2020
06.02.2020
27.02.2020

Vítání prvňáčků
Jistebník
Podzimní koncert
Studénka
Klavírní recitál Dominika Brože
Podzimní koncert
Fulnek
Koncert a výstava k 17 listopadu
Fulnek
Kulturní vystoupení „Jubilanti“
ObÚ Jistebník
Světlo mladým s handicapem
Ostrava, Nová Karolina
Vystoupení pro jubilanty
MKC Fulnek
Vítání občánků Kujavy
Kulturní vystoupení, kavárna Dělnického domu
Studénka
Vánoční hvězdičky, koncert hudebního oboru
Studénka
Vystoupení na vánočním jarmarku
ZŠ Jistebník
Vánoční koncert
Fulnek
Minikoncert žáků HO pro děti z MŠ
Fulnek
Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír
Školní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
Lednové setkání – společný koncert se ZUŠ Klimkovice
Studénka
Koncert vítězů školního kola ve hře na klavír
Studénka
Koncert HO v kostele sv. Josefa
Fulnek
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07.06.2020
26.6.2020

Hudební vystoupení v nemocnici Milosrdných sester, Swingová partička
Kroměříž
Violoncellový workshop

8.3 Významné akce výtvarného oboru
16.10.2019

Kresba v plenéru – Nový Jičín

17.11.2019

Výstava prací žáků výtvarného oboru k oslavám 17. listopadu
Studénka

8.4 Významné akce tanečního oboru
28.09.2019

Návštěva baletního představení NDM (starší žáci TO)

20.10.2019

Návštěva baletního představení NDM (mladší žáci TO)

06.11.2019

Otevřená zkouška v divadle NDM

19.12.2019

Vánoční taneční koncert
MKC Fulnek
Muzikál Kočky v divadle NDM, žáci TO

26.01.2020

8.5 Další aktivity ZUŠ
ZUŠ J. A. Komenského Studénka je členem Asociace základních uměleckých škol ČR.
ZUŠ J. A. Komenského Studénka je členem Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského
kraje MÚZA.
Pedagogičtí pracovníci ZUŠ J. A. Komenského Studénka jsou členy okresních uměleckých
rad a členové porot v soutěžích.
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Okresní umělecká rada
Mgr. Renáta Talpová

Předsedkyně okresní klavírní sekce

Mgr. Martin Maléř

Předseda sekce dechových nástrojů žesťových

Mgr. Kateřina Libosvárová

Předsedkyně sekce hudební teorie

Jmenování pedagogů do porot soutěží
Mgr. Renáta Talpová
Mgr. Renáta Talpová

Členka poroty – hra na klavír
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír (Nový Jičín)
Členka poroty – hra na klavír
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír (Bruntál)

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 proběhly tyto kontroly:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Datum provedení kontroly: 10. 10. 2019
Předmět kontroly:

Plněni povinnosti stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č.
258/2000 Sb.); Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízeni a provozoven pro výchovu a vzdělávaní děti a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Vyhláška č. 410/2005 Sb.), v zákoně č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
65/2017 Sb.“).
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Kontrolní zjištění:
Dnešního dne je v základní umělecké škole zjištěno:
V základní umělecké škole probíhá výuka hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Budova základní
umělecké školy je označena protikuřáckou nálepkou, včetně zákazu používaní elektronických cigaret.
V hudebním oboru je zapsáno 159 žaků, ve výtvarném oboru je zapsáno 46 žaků a v tanečním oboru je
zapsáno 111 žaků. Počet zaměstnanců je 19. Výuka probíhá v odpoledních hodinách cca od 12:20 do
19:00 hod. Budova ZUŠ je čtyřpodlažní, šatny jsou umístěny v I. NP, kde je učebna pro bicí nástroje
a taneční sál. Na ostatních podlažích jsou hudební učebny a koncertní sál, učebny jsou vybaveny
umyvadly s tekoucí pitnou studenou a teplou vodou. Podlahy učeben jsou pokryty koberci mimo
učebnu výtvarnou, kde je PVC krytina. Uměle osvětleni učeben: zářivkové zdroje, v oknech učeben
instalovaný žaluzie, údržba osvětlovacích soustav je pravidelná. Hygienické zařízeni je na každém
podlaží – kapacitně dostačující. Pro taneční obor jsou k dispozici vedle tanečního sálu tři sprchové
kouty. Úklid je na velmi dobré úrovni, na každém podlaží je úklidová komora s výlevkou a přívodem
teplé a studené vody, koberce jsou denně luxovaný.
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Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát
Matiční 20, 702 00 Ostrava
Datum provedení kontroly: 4. – 6. 2. 2020

Předmět inspekční činnosti:
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona,
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání školou podle příslušného
školního vzdělávacího programu. Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího
programu základní umělecké školy a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým
vzdělávacím programem pro základní umělecké školy.
Kontrolní zjištění:
Kontrola byla vykonána v základní umělecké škole (dále jen „škola“).
1. Kontrola vydání obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1 až 3
školského zákona
Ředitelka školy vydala školní řád, který obsahoval všechny náležitosti stanovené
školským zákonem. Zveřejnila ho ve škole a prokazatelným způsobem s ním
seznámila žáky a zaměstnance školy, o jeho vydání a obsahu informovala zákonné
zástupce nezletilých žáků.
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj
Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava

Datum provedení kontroly: 17. 6. 2020
Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
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Předmět kontroly:
a) dodržování oznamovací povinnosti
b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
c) dodržování termínů splatnosti pojistného
d) dodržování podávání přehledů o platbách pojistného

Výsledek kontroly:
a) Kontrola oznamovací povinnosti
Plátce dodržuje ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 48/1997 Sb.) a hlášení změn vede na předepsaných tiskopisech
VZP ČR, které jsou v termínu stanoveném zákonem podávány na VZP ČR.
S plátcem byl odsouhlasen jmenný seznam zaměstnanců ke dni 30. 04. 2020. Stav pojištěnců souhlasí
s evidencí VZP ČR.
Plátce dodržuje ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 592/1992 Sb.).

b) Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích základů a správnosti výše pojistného dle účetní
evidence
Kontrolou bylo zjištěno, že stanovení vyměřovacích základů a stanovení výše pojistného jsou v
souladu s § 2 a § 3 zákona č. 592/1992 Sb. Kontrola byla provedena u jednotlivých pracovníků.

c) Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného
Kontrolou bylo zjištěno, že plátce dodržuje termín splatnosti pojistného dle ustanovení § 5 zákona č.
592/1992 Sb. (viz přiložené vyúčtování).

d) Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného
Plátce plní ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb.

Závěr
Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
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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
Státní rozpočet – přímé náklady na vzdělávání – ÚZ 33353
Prostředky na platy
OON
Zákonné odvody
FKSP
ONIV
Celkem

12 457 096 Kč
4 250 Kč
4 236 833 Kč
249 142 Kč
8 461 Kč
16 955 782 Kč

Závazné ukazatele (prostředky na platy, OON) a orientační ukazatele (zákonné odvody, příděl do
FKSP, ONIV) škola dodržela.
Prostředky ONIVu a nevyčerpané prostředky zákonných odvodů ve výši 20 779 Kč částečně pokryly
nákup dvou kytar Alhambra v celkové ceně 77 800 Kč.
Příspěvky a dotace zřizovatele – účelové prostředky na krytí odpisů DHM – ÚZ 205
Odpisy dlouhodobého majetku činily celkem 201 390 Kč. Účelové prostředky z dotace zřizovatele
ve výši 149 000 Kč pokryly podstatnou část odpisů budovy školy ve Fulneku a odpisů technických
zhodnocení budov ve Studénce.
Příspěvky a dotace zřizovatele – investiční příspěvek zřizovatele do fondu investic – ÚZ 206
Z rozpočtu zřizovatele byl škole poskytnut investiční příspěvek 82 670 Kč. Tyto prostředky v plné
výši pokryly nákup keramické pece Rohde pro výtvarný obor ve Fulneku.

10.2 Projekt ŠABLONY II
V rámci projektu ŠABLONY II byla škole poskytnuta dotace ve výši 1 238 821 Kč, jejímž
poskytovatelem je MŠMT. Původní doba trvání projektu od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 byla z důvodu
epidemie koronaviru prodloužena do prosince 2020.
V roce 2019 bylo z prostředků projektu vyčerpáno 386 496,25 Kč.
V rámci šablony DVPP byla zajištěna výuka angličtiny pro pedagogy, letní keramický seminář a letní
škola výtvarné výchovy pro učitelku výtvarného oboru a letní divadelní škola pro učitelku tanečního
oboru.
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Z prostředků šablony ICT byla uhrazena odborná činnost IT ve výuce výtvarného oboru.
Z prostředků šablon Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu a Komunitně osvětová
setkávání byla uhrazena činnost odborníků z praxe, cestovní náhrady pedagogů, cestovní výdaje žáků,
dále byly pořízeny učební pomůcky a materiál pro výuku ve výtvarném oboru.

10.3 Příjmy z vlastních zdrojů
V roce 2019 činily příjmy z vlastních zdrojů 1 782 088,69 Kč. Jejich nejvýznamnější položkou jsou
výnosy za úhradu neinvestičních nákladů na vzdělávání – školné. Výnos ze školného činil
1 729 346 Kč.
Školné ve školním roce 2019/2020

Výtvarný obor

Hudební obor

Školné
2019/2020

Přípravné
studium

Základní
studium

Skupinová
výuka

2 000 Kč

2 700 Kč

2 600 Kč

Taneční obor

2.
nástroj
sleva

Přípravné
studium

Základní
studium

Přípravné
studium

Základní
studium

1 500 Kč

1 700 Kč

2 300 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

Sleva je poskytována žákům, kteří v hudebním oboru navštěvují hru na 2. nástroj.

10.4 Výsledek hospodaření
V roce 2019 škola vykázala v hlavní činnosti výsledek hospodaření 81 271,49 Kč.
Dotace
MŠMT
ÚZ 33353

Příspěvek
zřizovatele na
krytí odpisů
ÚZ 205

Projekt
ŠABLONY II

Vlastní
zdroje

ÚZ 33063

ÚZ 5

Celkem

Výnosy
2019

16 955 782,00

149 000,00

386 496,25

1 782 088,69

19 273 366,94

Náklady
2019

16 955 782,00

149 000,00

386 496,25

1 700 817,20

19 192 095,45

0,00

0,00

0,00

81 271,49

81 271,49

ZVH
2019

22

Rozdělení výsledku hospodaření:
 Příděl do fondu odměn: 30 000,00 Kč
 Příděl do rezervního fondu: 51 271,49 Kč
Finanční krytí výsledku hospodaření k 31. 12. 2019 bylo zajištěno. Doplňkovou činnost škola
neprovozuje.

10.5 Údržba a opravy
Náklady na údržbu a opravy činily 185 453,69 Kč, z toho 54 437 Kč bylo vynaloženo údržbu a opravy
hudebních nástrojů.

10.6 Závodní stravování zaměstnanců školy
V roce 2019 využilo výhody závodního stravování 12 zaměstnanců. Protože škola má několik
pracovišť, stravovali se tito zaměstnanci jako cizí strávníci ve školních jídelnách pěti základních škol.
Se všemi školami je uzavřena smlouva o stravování. Závodní stravování bylo zajištěno i pro
zaměstnance, kteří v posledním týdnu měsíce srpna nečerpali dovolenou.

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Účastníme se projektu „Šablony II.“
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010456
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka se ve školním roce 2019/2020 nezapojila do
dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13. Předložené a školou realizované projekty financované
z cizích zdrojů
V roce 2018/2019 jsme byli úspěšní při předložení žádosti o dotaci ve výši 1 238 821,00 na realizaci
výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu:
Název projektu dle MS2014+: Základní umělecká škola J. A. Komenského Studénka – šablony II.
Registrační číslo projektu dle MS214+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010456
Tento projekt se realizuje také ve školním roce 2019/2020

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
V ZUŠ J. A. Komenského Studénka není zřízena Základní organizace ČMOS.
Škola aktivně spolupracuje se spolkem „Sdružení rodičů a přátel školy“ při ZUŠ ve Studénce a s
„Aktivem rodičů“ při ZUŠ ve Fulneku. Spolupráce s oběma spolky je na dobré úrovni.

Mgr. Renáta Talpová, ředitelka školy
Ve Studénce 27.10.2020
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15. Přílohy
15.1 Příloha k výroční zprávě o činnosti školy – tabulka DV/DVPP
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola pořádá)
Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků
dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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15.2 Příloha k výroční zprávě o činnosti školy – tabulka projekty
Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka se ve školním roce 2019/2020 se zapojila do
rozvojových a mezinárodních programů:

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registračn
í číslo
projektu

Role
školy/ŠZ
v projektu příjemce/
partner

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

(v případě
partnerství také
částka, která
připadá na školu)

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

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační číslo
projektu

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

Základní
umělecká
škola J. A.
Komensk
ého
Studénka
– šablony
II.

OP VVV

CZ.02.3.68/0.0/0.0/
18_063/0010456

Příjemce

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Na realizaci
výstupů a
jednotek
výstupů
aktivit
zjednodušené
ho projektu

1.9.2018–
31.8.2020
prodlouže
no do
12/2020

(v případě
partnerství
také částka,
která
připadá na
školu)

1 238 821,0
0 Kč
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