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1) Základní údaje o škole
Plný název školy:

Základní umělecká škola J. A. Komenského,
Studénka, příspěvková organizace
Sídlo:
Butovická 376, 742 13 Studénka
IČ:
623 303 49
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Ředitel:
PaedDr. Zdeněk Novák
Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Martin Maléř, Naděžda Borodová,
telefon:
556402048, 721214047
Odloučená pracoviště: 742 55 Albrechtičky 71, 1 učebna v ZŠ (patří obci)
742 54 Bartošovice 1, 2 učebny v ZŠ (patří obci)
742 82 Jistebník nad Odrou 315, 3 učebny v ZŠ (patří obci)
742 13 Studénka I, Panská 229, Zámek, 2 třídy (patří městu)
742 13 Studénka II, Ludvíka Svobody 760, 2 patra v areálu, kde
je Soukromá střední škola a městská knihovna (patří městu)
Odloučená pracoviště od 1.1.2008:
742 45 Fulnek, Kostelní 110, (patří kraji)
742 01 Suchdol nad Odrou, 1 učebna v ZŠ (patří obci)
742 47 Hladké Životice, Hlavní 188, 2 učebny v ZŠ (patří obci)
Odloučená pracoviště od 1.9.2009:
742 44 Kujavy 86, 2 učebny v ZŠ (patří obci)
742 43 Pustějov 171, 2 učebny v ZŠ (patří obci)
742 53 Kunín 346, 2 učebny v ZŠ (patří obci)
Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996
Poslední změna zařazení: 1. 1. 2008 – Sloučení ZUŠ Fulnek a ZUŠ Studénka
Adresa pro dálkový přístup: http://www.zus-studenka.com/ e-mail: zus@m-zone.cz
Údaje o školské radě: Školská rada nebyla ustanovena – zákon ji na ZUŠ nevyžaduje

2) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
Ve školním roce 2008-2009 jsme vyučovali ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém. Jak ukazuje graf počtu žáků v letech 2003-2009,
každoročně jsme měli přírůstek, přestože na školách je trvale spíš úbytek žáků. I to svědčí
o dobré úrovni školy.

strana 3

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2008-2009

a) Organizace dle oborů:

Počet
Počet
Počet Počet
hodin /
žáků
učeben učitelů
týden

Obor
Počty žáků v uplynulém
roce podle oborů ZUŠ Hudební
19,8
379
364
27
vyjadřuje tabulka vpravo: Taneční
2,1
197
44
3
Jak je zvykem, největší Výtvarný
1,7
82
33
3
počty žáků má hudební Literárně-dramatický
0,1
6
2
1
obor. Velmi silný je také
Celkem
664
596
34
23,7
náš taneční obor. Stále se
nedaří posílit LDO. Sloučení škol nám umožnilo nabídnout žákům větší škálu
vyučovaných předmětů a širší paletu vyučujících pro jednotlivé nástroje, resp. pro
předměty a obory. Pro učitele přinesla nová situace možnost učit na nových pobočkách
a tím si lépe naplnit
Žáci hudebního oboru základní umělecké školy
úvazky.
V mnohých
podle učebních plánů
případech
jsme
toto
Obor - učební plán
Počet žáků ve studiu
využili, což pro nás
(studijní zaměření)
základním
znamenalo,
že
bylo
I.
II.
možné vyučovat hlavní
přípravném stupeň stupeň celkem
Název
obor tak, aby odpovídal
Hra na klavír
16
93
13
122
přesně aprobaci učitele.
Hra na el. klávesové nástroje
7
24
0
31
Zvýšení odborné úrovně
Hra na akordeon
3
11
1
15
jsme dosáhli především
v hudebním oboru.
Hra na housle
3
12
5
20
Pozitivní trend zvyšování
Hra na kytaru
0
61
2
63
zájmu
o studium
na
Hra na zobcovou flétnu
21
50
0
71
základní umělecké škole
Hra na flétnu (kromě zobcové)
0
7
3
10
se potvrzuje i statistikou
Hra na klarinet
0
5
0
5
tohoto roku. Přesto, že
Hra na saxofon
0
1
0
1
počet dětí ve Studénce,
Hra na trubku
1
4
1
6
ale i v celé ČR se
Hra na lesní roh
2
2
0
4
zmenšuje, vzrostl počet
nových žáků naší ZUŠ.
Hra na baryton
0
1
1
2
Vyšší, než v minulých
Hra na bicí nástroje
2
13
6
21
letech byl také počet
Pěvecká hlasová výchova
0
7
1
8
absolventů.
Úspěšný
Celkem
55
291
33
379
nárůst žáků v posledních
letech vyjadřuje graf Počet žáků ZUŠ Studénka v letech 2003-2009, z něhož je jasně
patrné, že naše práce má zřetelné výsledky.
b) Údaje o vývoji školného za školní roky 2002-2009 ve Studénce:

Obor
rok
ZUŠ
2002-3
PHV 1 800 Kč

rok
roky
Fulnek
rok
V době sloučení
2003-4
2004-8
2007-8 2008-10 bylo ve Fulneku
1 400 Kč 1 700 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč rozdílné školné.
Probíhající školní
jsme
výši
školného již na
úrovni prvního
pololetí.
Sjednocení výše
školného
pro

HO

2 900 Kč

PTV

1 800 Kč

1 900 Kč 2 500 Kč 2 800 Kč 2 800 Kč rok
1 500 Kč 1 500 Kč 2 200 Kč 1 800 Kč ponechali

TO

2 400 Kč

2 100 Kč 2 100 Kč 2 300 Kč 2 400 Kč

PVV

1 800 Kč

1 100 Kč 1 300 Kč 2 200 Kč 1 600 Kč

VO

2 400 Kč

1 800 Kč 2 200 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč
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všechna místa ZUŠ Studénka nastalo od počátku školního roku 2008-2009. Museli jsme
mírně zvýšit školné, protože všechny pravidelné platby, jak za elektrickou energii, plyn
i vodu, jsou dražší. Rovněž pronájmy sálu v Dělnickém domě stojí stále více. Přesto
patříme ve srovnání s ostatními ZUŠ mezi ty nejlevnější. Jak ukazuje tabulka, naše školné
je skoro ve stejné výši jako před osmi lety, z čehož je patrné, že bereme ohledy na velmi
slabou kupní sílu obyvatel našeho regionu.

3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Po sloučení škol ZUŠ Studénka a ZUŠ Fulnek jsme nyní nejen největší školou
ve Studénce, ale patříme k největším školám v širokém okolí. Organizovat provoz na
mnoha pobočkách mi pomáhají dva statutární zástupci. Naděžda Borodová, dříve pověřená
řízením ZUŠ Fulnek a Mgr. Martin Maléř.
a) Pedagogičtí pracovníci:
Personální podmínky pro zajištění výuky umělecky nadaných žáků jsou dobré.
Z celkového počtu 36 pedagogů včetně ředitele je 7 nekvalifikovaných, 2 z nich si
v současné době doplňují chybějící kvalifikaci studiem, u 2 učitelů využil ředitel možnosti
upustit od plnění odborné kvalifikace z důvodu uznání umělecké praxe v souladu
s příslušnou právní normou (viz §10 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
I když se snažíme organizovat vyučování tak, aby byl co největší poměr učitelů, kteří mají
celý úvazek, zdá se, že úplně se to nemůže podařit. Některým učitelům snížený pracovní
úvazek vyhovuje z rodinných důvodů (starostlivost o děti, nebo nemocného člena
domácnosti), jiní jsou umělecky činní a na naší škole odevzdávají nejmladší generaci své
cenné umělecké zkušenosti. V některých oborech zase není dostatečný počet žáků, aby se
naplnil celý úvazek učitele (například LDO, housle). Bez učitelů na částečný úvazek by
také byl problém zabezpečit výuku na mnoha odloučených pracovištích.
Učitelský sbor je velmi zodpovědný. Absence a nemocnost je na velmi nízké úrovni.
b) Provozní zaměstnanci:
Jedna pracovnice je ekonom a účetní, jedna pracovnice je pro zpracovávání
administrativní činnosti a osobní agendy. Dále máme na škole dvě pracovnice pověřené
úklidem a školnictvím. Jedna má působnost ve Studénce, jedna ve Fulneku.

4) Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení probíhá každoročně ve dvou posledních červnových týdnech. Část zájemců
o studium se přihlásila až v září, takže jsme část přijímacího řízení uskutečnili až v prvním
týdnu září. Každoročně pořádáme v rámci náboru nových žáků výchovné koncerty pro
předškolní děti MŠ a první ročníky ZŠ. Stává se však, že část dětí oslovených naší
propagací nastoupí do soukromé školy, která sídlí přímo v centru sídliště, protože nevědí,
že se jedná o jinou školu. To je pravidelná potíž naší ZUŠ, že děláme nábor a plody naší
práce sklidí někdo jiný. Přes tyto potíže se podařilo naplnit plánované počty nových žáků
a nahradit tak přirozený odchod absolventů, kterých bylo i letos mnoho.

5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a) Výsledky klasifikace:
Vysvědčení dostávají pouze žáci prvního a vyšších ročníků ZUŠ. Nejsou zde tedy
započítáni žáci, kteří navštěvují přípravné ročníky v hudebním, tanečním i výtvarném
oboru. Rovněž ti žáci, kteří navštěvují více předmětů HO - mají druhý nástroj, dostávají
vysvědčení jen jedno. Proto je počet klasifikovaných žáků odlišný od počtu žáků ZUŠ
celkem.
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Klasifikace
za 2. pol.
HO
VO
TO
LDO

ZUŠ celkem

Prospělo s vyznam.
celkem 1. st. 2. st.
279
253
26
71
62
9
146
122
24
3
3
0

499

440

59

Prospělo
Neprospěl
celkem 1. st. 2. st. celkem
27
26
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

28

27

1

0

Absolventi
přípravka

1+2
70
16
46
2

ZUŠ

134

b) Na střední a vysoké školy uměleckého typu se dostali tito naši žáci:
1. Fusková Zdenka - Střední umělecká škola sklářská Valašské Meziříčí, Výtvarné
zpracování skla
2. Zuzana Sokolová - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Hra na housle
3. Jakub Halata - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, obor trubka,
4. Kilnarová Pavla - Vysoké učení technické Brno, Fakulta Architektury
c) Tabulka soutěží ZUŠ:
Hudební obor - Okresní kolo:
Zobcová flétna: * Marie Klosová - 3. místo, učitelka Ing. Danuše Němcová
* Kamila Krupová - 3. místo, učitelka Irena Hrubá
* Hana Dufková - čestné uznání, učitelka Irena Hrubá
Příčná flétna: * Lukáš Němec - 1. místo, učitelka Ing. Danuše Němcová
* Nikola Konečná - 3. místo, učitelka Ing. Danuše Němcová
Trubka:
* Tomáš Mariaš - 2. místo, učitel Petr Habernal
* Zdeněk Halata - 2. místo, učitel Petr Habernal
Zpěv:
* Anežka Matůšů, 2.místo
* Berenika Čermáková, 2.místo
* Gerhard Horvath, 2.místo a Zvláštní ocenění poroty ZA MIMOŘÁDNÉ
PROVEDENÍ LIDOVÉ PÍSNĚ „Na horách Studénky“.
Nejúspěšnějším naším oborem byla tentokrát hra na bicí nástroje:
* Petr Sigmund - 1. místo s postupem do krajského kola, učitel Roman Petřík
* David Ondra - 1. místo s postupem do krajského kola, učitel Jan Tulej
V krajském kole: * Petr Sigmund - 2. místo, učitel Roman Petřík
* David Ondra - 3. místo, učitel Jan Tulej
Taneční obor - Okresní kolo i Krajské kolo:
Skladba: Jarní probuzení, učitelka Vlasta Tarčová, diplom za provedení skladby
Výtvarný obor:
Celostátní přehlídka VO ZUŠ ve ŠTERNBERKU- po celý rok,
Přehlídka výtvarných prací FANTAZIE Ostrava 2009 / květen – Slezskoostravský hrad
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž KANAGAWA, Japonsko. Odesláno 14 prací
Mezinárodní výtvrná soutěž Polsko:
* Křižáková Viola, Plné sítě, linoryt, 2. místo, vyučující: Janis Masmanidis
* Binarová Lucie, Proměny, linoryt, 2. místo, vyučující: Niki Klazarová

6) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Veškerá činnost ZUŠ je vlastně tou nejlepší prevencí, kdyby všechny děti absolvovaly
ZUŠ, neexistovaly by tyto jevy.

strana 6

26
6
18
0

50

Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2008-2009

7) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Konkrétní druh školení v tomto školním roce ukazuje tato tabulka:
Jméno
Název kurzu
Pořádá
Dr. Zdeněk Novák

Manažérské dovednosti ředitele

NIDV PP

Dr. Zdeněk Novák
Dr. Zdeněk Novák
Mgr. Martin Maléř

Microsoft Office Excel a Word 2007
Perspektiva 2010 - Chyceni do info sítě
Microsoft Office Word 2007

KVIC
KVIC
KVIC

Mgr. Martina Mudříková Ostravská setkání u klavíru
Naděžda Borodová
Jelena Ryšavá
Vlasta Tarčová
Niki Klazarová
Janis Masmanidis

Ostravská setkání s akordeonem,
Akordeonové podium a Seminář
Ostravská setkání u klavíru
Seminář TO

JKaG Ostrava
JKaG Ostrava

JKaG Ostrava
ZUŠ Rožnov p.R.
MŠMT
Národní přehlídka VO ZUŠ ČR - seminář
Společnost J. Z.
Kurz výroby šperků a lehání skla
Niki Klazarová
Společnost J. Z.
Architektura 2. pol. 20. Stol
Mgr. Jana Nádvorníková Klavírní ateliéry v Karviné pošesté
KVIC
Martin Vozar
Seminář HN
Orffova společnost
Mgr. Martina Mudříková Seminář HN
Orffova společnost

Datum
13.10.2008
18.1. a12.6.2009
25.- 26.11.2008
15.4.2009
26.11.2008
11.10.2008
26.1. a 21.3.2009
8.11.2008
25.3. a 4.4.2009
26.1.2009
17.-19.4.2009
3.-5.10.2008
10.3.-13.3.2009
27.5.2009
12.9.2008
17.10.2008
26.3.2009

8) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
a) Přehled akcí za 1. pololetí 2008-2009.
V tomto školním roce jsme slavili 60. Výročí založení ZUŠ
ve Studénce, proto jsme připravili mimořádně bohatý program
po celý rok. Všechny akce jsme věnovali tomuto výročí.
Vytvořili jsme i speciální logo. Vždyť za těch 60 let jsme snad
učili aspoň jednoho člena každé rodiny ve Studénce, a někdy
dokonce všechny 3 generace – současné děti, jejich rodiče i prarodiče.
• Projekt
„KOLOTOČ“
Národního
divadla
Moravskoslezského v Ostravě byl vytvořený pro
spolupráci divadla se všemi ZUŠ v našem kraji. My
jsme měli tu čest vystoupit jako první ve Foyeru
Divadla Antonína Dvořáka dne 12. 9. 2008 s našim
SWING BAND ZUŠ STUDÉNKA. Úspěch byl
takový, že jsme dostali nabídku podruhé 5.10.2008,
kdy k SWING BANDU přibyl další náš soubor BIG
BAMBOO DRUMS bicích nástrojů. Součástí
představení naší školy byla také výstava výtvarných
děl našeho výtvarného oboru. Byly vybrány práce absolventů, které velmi dobře ladily
s krásným prostředím divadla. Tyto práce měli možnost vidět návštěvníci Divadla
Antonína Dvořáka po celou dobu od 12. 9. do 5. 10. 2008 – určitě je to náš největší úspěch
roku.
• První naší mezinárodní akcí v letošním školním roce byla 31.10. 2008 Vernisáž výstavy
mezinárodní soutěže v MOPT z města Dąbrowa Górnicza v Polsku „To, co je pěkné
kolem nás“. 2 žákyně VO ZUŠ, Viola Křižáková a Lucie Binarová, získaly ocenění za své
grafické práce. Nejvíce nás potěšilo, když jsme si prolistovali katalog výstavy a zjistili
jsme, že práce Violy Křižákové byla použita jako grafický podtisk všech stran katalogu,
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tedy ústřední motiv celého katalogu. To je náš velký úspěch, protože znamená, že se tato
naše práce moc líbila.
• Náš soubor bicích nástrojů BIG BAMBOO DRUMS
se zúčastnil 10.11. 2008 koncertní přehlídky bicích nástrojů
na ZUŠ v O.-Porubě.
• Obrovský
úspěch
naší ZUŠ nastal na
Přehlídce
JAZZ
TALENT
v ostravském
klubu
PARNÍK.
12. 11. 2008 zde vystoupil náš SWING BAND,
v současnosti nejúspěšnější z našich souborů.
• 19. listopadu 2008 - Podzimní koncert
nejlepších žáků hudebního oboru ZUŠ
• S pěveckým oddělením jsme vystoupili v
rámci SLAVNOSTNÍHO ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU na náměstí s
pásmem koled a písní nejprve 1. 12. 2008
ve Studénce a 3.12.2008 ve Fulneku.
• Příznivci naší školy si mohli dne 4. 12.
poslechnout mladé hudebníky na
Vánočním koncertě, který se konal v sále
ZUŠ ve Fulneku pro ty, kteří se „nevešli“
do galaprogramu Adventního koncertu.
• Tradiční
Adventní koncert se letos poprvé konal po sloučení
s Fulnekem na 2 místech: 9. 12. 2008 v krásném, nově
zrekonstruovaném Městském kulturním středisku Fulnek
(bylo to vůbec poprvé, kdy koncert ZUŠ byl v těchto
prostorách, k velké radosti všech fulneckých občanů)
a 12. 12. 2008 v Dělnickém domě Studénka. Vystoupili
nejen nejlepší naši hudebníci, ale rovněž žáci tanečního
oboru z Fulneku a Studénky.
• Pro žáky
ZŠ ve Studénce jsme dopoledne 12.12. 2008
uspořádali divadelní představení, kde
vystoupil soubor polských dětí v rámci
mezinárodní spolupráce s polským MOPT
v Dąbrowie Górniczej. Zahráli představení
„CATS“ na motivy stejnojmenného
muzikálu.
• Pěvecké oddělení vystoupilo v rámci
Vánočního JARMARKU na ZŠ v Pustějově.
• V rámci oslav 50. Výročí města Studénky jsme za naši ZUŠ podali
několik návrhů na Znělku a Logo města. V obou kategoriích náš
návrh zvítězil, takže po celou dobu oslav se budou používat naše díla.
To je výrazný úspěch naší ZUŠ a jasný důkaz o vzorné spolupráci
s městem.
• Během ledna 2009 měli rodiče možnost zhlédnout ukázkové
hodiny taneční výuky ve fulnecké pobočce ZUŠ, pod odborným
vedením paní učitelky Vlasty Tarčové.
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• 20. ledna 2009 proběhlo v naší škole školní kolo soutěže ve hře na dechové a bicí
nástroje a ve zpěvu. Z celkového počtu 24 zúčastněných hudebníků bylo vybráno na
základě hodnocení poroty do okresního kola soutěže 16 nejlepších hudebníků.
b) Přehled akcí za 2. pololetí 2008-2009.
• 3. března 2009 se konalo okresní kolo taneční soutěže ZUŠ v Dělnickém domě ve
Studénce. Naše ZUŠ byla již tradičním pořadatelem této významné přehlídky.
• 4. března Vystoupení na přehlídce ZUŠ Juvenalis Musica v Kopřivnici.
• Už se stalo samozřejmostí, že všechny velké akce pořádáme jak ve Studénce, tak
ve Fulneku. Jarní koncert hudebního oboru ZUŠ se konal 7. března 2009 ve Studénce
a 31. března 2009 ve Fulneku.
• 28. března 2009 - Postupová taneční přehlídka scénického tance na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě.
• 4. dubna 2009 jsme pořádali již tradiční předvelikonoční akci "Malované vajíčko".
• 16. dubna 2009 se uskutečnil koncert akordeonistek Anežky Gebauerové a Kateřiny
Špačkové z ostravské konzervatoře ze třídy paní profesorky Marcely Halmové a hornistů:
Tereza Maléřová (tyto tři studentky u nás absolvovaly), Šimon Šenkeřík, Petra Hudcová,
Jana Kolčavová z brněnské konzervatoře, kteří studují pod vedením pana profesora
Jindřicha Petráše.
• Žáci tanečního oddělení ve Fulneku, pod vedením paní učitelky Vlasty Tarčové, si ve
dnech 17. – 19. dubna 2009 vyměňovali své taneční zkušenosti na semináři v ZUŠ
v Rožnově pod Radhošťem.
• Dne 18. dubna 2009 jsme měli možnost vidět naše TO ZUŠ na „Módní přehlídce“
v Dělnickém domě ve Studénce.
• 30. dubna reprezentovala klavírní oddělení ZUŠ Karolína Vojkůvková, žákyně
4. ročníku ze třídy paní učitelky Bohumíry Hrubišové na klavírní krajské přehlídce ZUŠ
ve Frýdku – Místku.
• Ve dnech 9. – 16. května 2009 se konalo Mistrovství světa ve Sledge hokeji Ostrava

2009 (hráči jsou tělesně postižení). Byli jsme požádáni vedením organizačního výboru
tohoto mistrovství, abychom vytvořili na každé utkání tohoto mistrovství dvojici nebo
čtveřici bubeníků – roztleskávačů, kteří by pomohli vytvořit zajímavou atmosféru
a hudební kulisu pro každé utkání. Naši bubeníci pod vedením našich učitelů Jana Tuleje
a Romana Petříka byli na všech hokejových utkáních ve sportovní hale Sareza v Ostravě Porubě. Poslední den Mistrovství světa se konalo slavnostní vystoupení některých
kulturních celebrit na Hlavní třídě v Ostravě – Porubě a naši bubeníci vystoupili jako
BIG BAMBOO DRUMS Jana Tuleje a EXPERIMENT DRUMS Romana Petříka.
• Mezi bezesporu významné akce školy patří Absolventské koncerty hudebního oboru.
V letošním školním roce se uskutečnili celkem tři: 19. 5. a 28. 5. ve Studénce a 3. 6. 2009
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ve Fulneku. 18. 6. 2009 se uskutečnil Závěrečný koncert hudebního oboru v komornějším
obsazení v sále budovy ZUŠ ve Fulneku, na kterém vystoupili zejména naši mladší žáci a
prostor byl dán rovněž mladým klavíristům a 2 absolventkám, které
nemohly vystoupit v termínech Absolventských koncertů.
• Mladí výtvarníci vystavovali své absolventské práce 25. 5. 2009
v prostorách VO ZUŠ .
• O vzornou mezinárodní reprezentaci školy se postarali žáci
Swing Bandu pana učitele Martina Maléře na Dni města
v Dąbrowie Górniczej 30. 5. 2009 ( Polsko). Již potřetí zde byli na
pozvání polských pořadatelů z MOPT. Přišel nás před vystoupením
pozdravit náš pan starosta Honusek, který byl na oslavách v Polsku
na pozvání starosty Zbygniewa Podrazy (foto).
• Úspěšné bylo soustředění žáků v Chorvatsku
v posledním květnovém týdnu, kterého se zúčastnil
především taneční obor z Fulneku. V příjemném
prostředí zde mladé tanečnice pilovaly svůj program
na taneční vystoupení.
• Taneční obor uskutečnil pod vedením paní
učitelky Nikity Brožkové a Gabriely Kmentové
5.6. 2009 v Dělnickém domě ve Studénce
Závěrečné vystoupení, které bylo velice úspěšné,
o čemž svědčil zaplněný sál a nejinak tomu bylo
o týden později na druhém závěrečném vystoupení
tanečního oboru žáků a absolventů z Fulneku pod
vedením paní učitelky Vlasty Tarčové (viz foto).
• Na Dni města Studénky 6.6.2009 vystoupil náš
taneční obor ZUŠ. Mezi samými profesionály
v programu nepůsobily naše tanečnice vůbec
amatérsky.
• 12.–14. 6. 2009 reprezentoval naši ZUŠ na
přehlídce dechových orchestrů
Kmochův Kolín Swing Band
pod vedením Mgr. Martina
Maléře.
• Dne 16. 6. 2009 se konaly
Oslavy 60. výročí ZUŠ v
Dělnickém domě. Vystoupily
všechny současné soubory a
nejlepší sólisté a absolventi ZUŠ.
• Po koncertě se konal v přísálí
Dělnického domu vzpomínkový večer, kterého se zúčastnili bývalí ředitelé ZUŠ, Milan
Gelnar a Marie Šebíková, bývalí učitelé a absolventi. Za MěÚ byli přítomni: Starosta
Ladislav Honusek, místostarostové
PhDr. Miroslav Havránek a Mgr.
Jiří Moskala. Všichni čestní hosté
obdrželi pamětní keramický emblém
ZUŠ a Bulletin o úspěších
posledních let ZUŠ.
• Tentýž koncert k 60. výročí ZUŠ
se konal i 23.6.2009 v Městském
kulturním středisku ve Fulneku.
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9) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Právě v průběhu tohoto školního roku proběhla inspekce, takže výsledek se přímo váže
k současnému stavu školy. Inspekce dopadla velmi příznivě.
Termín konání poslední inspekce: 10. – 12. únor 2009
Složení inspekčního týmu:
MgA. Stanislava Juchelková
MgA. Libor Buchta
Bc. Hana Strachotová
Předmět inspekční činnosti
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

Cíl inspekční činnosti
Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných
vzdělávacích programů v základní umělecké škole.

Celkové hodnocení školy
Základní umělecká škola, Studénka, Butovická 376, příspěvková organizace poskytuje
umělecké vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení.
Sloučením se Základní uměleckou školou Fulnek se zařadila mezi největší školy
v okrese.
Systematicky umožňuje rovnost přístupu ke vzdělání, při přijímání dětí a žáků ke
vzdělávání postupuje v souladu s právními předpisy.
Účelně využívá přidělené zdroje a ostatní prostředky. Poskytnuté finanční prostředky,
s nimiž škola ve sledovaném období hospodařila, umožňovaly realizaci vzdělávacích
programů všech vyučovaných oborů.
Řediteli se ve velmi krátké době po sloučení škol podařilo dosáhnout stabilizace
pedagogického sboru.
Škola zajišťuje bezpečnost žáků a podporuje jejich zdravý fyzický i psychický vývoj.
ZUŠ vyučuje podle platných učebních dokumentů a postupnou inovací obsahu
vzdělávání se intenzivně připravuje na realizaci ŠVP. S tím souvisí i vedením školy
efektivně korigované další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Svou činností ZUŠ příznivě ovlivňuje kulturní život v místě působení a širokém okolí,
vytváří velmi dobré podmínky pro žádoucí činnost dětí a mládeže. Vytvořené dlouholeté
partnerské vztahy se všemi zainteresovanými institucemi jsou pro ZUŠ prospěšné
a pozitivně se promítají do celého vzdělávacího procesu.
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10)

Základní údaje o hospodaření školy

Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených ZUŠ Studénka v roce 2008
a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření:
Na rok 2008 byly ZUŠ Studénka stanoveny tyto závazné ukazatele:
Limit počtu zaměstnanců 25,64
Hodnoty tohoto ukazatele podle výkazu P 1-04 za 1. – 4. čtvrtletí 2008 byly následující:
Zaměstnanci celkem 25,602
V tom:
počet pedagogů
21,725
počet ostatních zaměstnanců 3,877

Výše uvedený ukazatel počtu zaměstnanců v roce 2008 škola dodržela.
ÚZ 33353 přímé náklady na vzdělávání
9 724 000
V tom:
prostředky na platy
7 014 000
ostatní platby za provedenou práci
50 000
zákonné odvody
2 472 000
FKSP
141 000
Přímý ONIV – zabezpečení záv. stravování a nákup Pichtova psacího stroje 47 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

ÚZ 33005 rozvojový program
¨Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických
pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce¨
64 000
V tom
46 715
prostředky na platy
zákonné odvody
16 350
FKSP
935
Přímé náklady celkem
9 788 000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

ÚZ 203 vyrovnání převzaté nevypořádané ztráty za rok 2007 (ZUŠ Fulnek) 95 000
Provozní náklady celkem
195 000

Kč
Kč

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

9 983 000

Kč

23 000

Kč

Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu

Čerpání ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání:
Prostředky na platy a na ostatní platby za provedenou práci škola vyčerpala v plné výši.
Z prostředků přímého ONIVu, který byl ZUŠ poskytnut na závodní stravování ve výši
34 000 Kč, bylo využito jen 32 678 Kč. Z prostředků na tvorbu FKSP, které byly
poskytnuty ve výši 141 000 Kč, bylo vyčerpáno jen 140 280 Kč. Nevyčerpaná část těchto
prostředků ve výši 2 042 Kč byla použita na dofinancování zákonných odvodů (557 Kč)
a na dofinancování nákupu tenorového saxofonu Amati (1 485 Kč).
Dále byl škole poskytnut přímý ONIV ve výši 13 000 Kč na zakoupení Pichtova psacího
stroj Adaptive pro nevidomého žáka. Cena tohoto psacího stroje byla 13 800 Kč, 800 Kč
škola uhradila z vlastních zdrojů.
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Čerpání ÚZ 33005 – rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů
pedagogických pracovníků:
Prostředky na platy, zákonné odvody a na tvorbu FKSP byly vyčerpány v plné výši.
Čerpání ÚZ 203 – prostředky na vyrovnání převzaté nevypořádané ztráty za rok
2007 (Fulnek):
Prostředky byly použity na úhradu nevypořádané ztráty ve výši 195 041,32 Kč, která
vznikla v ZUŠ Fulnek v roce 2007. ZUŠ Studénka tuto ztrátu převzala v rámci sloučení
se ZUŠ Fulnek k 1. 1. 2008.
Závazný ukazatel Příspěvek na provoz celkem v roce 2008 ZUŠ Studénka dodržela.
Odvod z investičního fondu byl proveden v určených termínech.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Celkové výnosy v roce 2008 činily
Celkové náklady v roce 2008 činily

11 862 880,02 Kč
11 625 693,92 Kč

V roce 2008 dosáhla ZUŠ Studénka zlepšeného výsledku hospodaření
ve výši 237 186,10 Kč.
Zlepšený výsledek hospodaření byl rozdělen následujícím způsobem:
195 041,32 Kč bylo použito na úhradu převzaté nevypořádané ztráty ZUŠ Fulnek za rok
2007
30 000,00 Kč bylo přiděleno do fondu odměn
12 144,78 Kč bylo přiděleno do rezervního fondu
Náklady, výnosy, výsledek hospodaření v roce 2008:

ÚZ 2

granty Města
Studénka a Fulnek

ÚZ 3

Comenius
přímé náklady na
ÚZ 33353 vzdělávání

náklady

výnosy

výsledek
hospodaření

56 000,00

56 000,00

0,00

129 426,60

129 426,60

0,00

9 724 000,00

9 724 000,00

0,00

ÚZ 33005 rozvojový program
64 000,00
příspěvek na
ÚZ 203
vyrovnání ztráty 2007 0,00

64 000,00

0,00

195 000,00

195 000,00

ÚZ 5

1 694 453,42

42 186,10

vlastní zdroje

1 652 267,32

celkem
11 625 693,92
11 862 880,02 237 186,10
Jak je patrno z tabulky, výsledek hospodaření roku 2008 byl tvořen:
Výsledkem hospodaření – ÚZ 203 ve výši 195 000 Kč – příspěvek na provoz – účelově
určené prostředky k zajištění kladného výsledku hospodaření za rok 2008 (vyrovnání
převzaté nevypořádané ztráty ZUŠ Fulnek za rok 2007)
Výsledkem hospodaření s vlastními zdroji – ÚZ 5 ve výši 42 186,10 Kč
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Finanční krytí výsledku hospodaření bylo k 31. 12. 2008 zajištěno,
rezervní fond do hospodaření v roce 2008 nebyl zapojen.

Finanční dar
Škola obdržela v roce 2008 finanční dar ve výši 10 000 Kč od firmy VAGÓNKA –
DŘEVO Trade s.r.o., se sídlem ve Studénce. Finanční dar byl podle přání dárce použit
na nákup kostýmů pro taneční obor.

Doplňková činnost
ZUŠ Studénka doplňkovou činnost neprovozuje.

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat
Prostředky na platy dosáhly v roce 2008 výše 7 060 715 Kč. Z toho z přímých nákladů
na vzdělávání bylo vyplaceno 7 014 000 Kč a z rozvojového programu „Zvýšení
nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků
regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“ bylo vyplaceno v odměnách
46 715 Kč.
Struktura vyplacených prostředků na platy byla následující:
platové tarify
4 944 336 Kč
náhrady platu
1 080 954 Kč
529 530 Kč
osobní příplatky
odměny
310 206 Kč
příplatky za vedení
147 927 Kč
přespočetné hodiny
43 726 Kč
platy za přesčasy
3 116 Kč
920 Kč
ostatní příplatky
celkem
7 060 715 Kč
Zaměstnanci jsou zařazeni do platových tříd a stupňů podle vykonávané práce (katalog
prací) a podle odpracovaných let praxe.
Všechny vyplacené odměny byly řádně zdůvodněny. V případě pedagogů byly vyplaceny
například z důvodu vytvoření znělky a loga k 50. výročí Města Studénka, z důvodu výuky
nevidomého žáka, tvorby internetových stránek školy, účasti na okresních, krajských
i mezinárodních soutěžích a na akcích k jednotlivým grantům Měst Studénka a Fulnek.
V případě nepedagogických zaměstnanců byly odměny vyplaceny například za vyúčtování
mezinárodního grantu Comenius a vyúčtování grantů měst, za zavedení databázového
programu Klasifikace.
Průměrný plat pedagoga činil v roce 2008 24 060 Kč, průměrný plat nepedagogického
zaměstnance byl 17 013 Kč.
Prostředky fondu odměn v roce 2008 nebyly čerpány.
Prostředky OPPP činily 50 000 Kč, z toho 7 200 Kč bylo vyplaceno pedagogům a 42 800
Kč nepedagogickým pracovníkům. Byly vyplaceny na základě dohod uzavřených
s administrativní pracovnicí a účetní ve Fulneku na uzavření roku 2007, na základě dohod
o úklidu – zástup za uklízečku školy, na základě dohody o obsluze plynové kotelny
ve Fulneku, na základě dohody o výuce výtvarného oboru ve Fulneku.
Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány v Rozboru hospodaření ZUŠ
Studénka za rok 2008.
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Průměrný plat učitelů na ZUŠ Studénka
23 348 Kč
20 618 Kč
17 278 Kč

2003

24 060 Kč

21 476 Kč

19 042 Kč

2004

2005

2006

2007

2008

11) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Od roku 2008 - Viz bod ÚZ 33005 rozvojový program v odstavci 10)
Od ledna 2009 běží Rozvojový program ÚZ 33016 – „Posílení úrovně nepedagogických
pracovníků“, jehož celková hodnota je 44 000 Kč.

12) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola pořádá řadu kurzů pro rodiče našich žáků a širokou veřejnost. Například Kresba,
Malba, Počítačová grafika, Dějiny umění.

13) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Naše ZUŠ každoročně předkládá asi 14 projektů, z nichž jsou schváleny většinou jen
4 Granty „Města Studénky a Fulneka“:
V tomto školním roce dobíhaly 4 projekty ve Studénce a 2 ve Fulneku z roku 2008
v celkové hodnotě 56 000 Kč. V roce 2009 jsme získali 4 granty města Studénky
v celkové hodnotě 61 350 Kč. Aktivity v grantové činnosti přirozeně vyplývají z poslání
školy a umožňují nám rozvinout činnosti reprezentující město a školu, zároveň vytváří
motivaci pro tvorbu a umělecké uplatnění našich žáků.
Činnost dechového orchestru ZUŠ:
27 500 Kč
Mezinárodní Den hudby na náměstí ve Studénce:
5 000 Kč
Kurz počítačové grafiky ve VO ZUŠ:
25 000 Kč
Loutka – komunikace (VO ZUŠ pro ZŠ, MŠ Studénky): 3 850 Kč

14) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nemá žádnou odborovou organizaci, přesto v rámci FKSP vyhovuje přání
zaměstnanců, přispívá na vitaminy, rekreace a poskytuje dary k pracovním i životním
jubileím.
Při naší ZUŠ pracují dvě Sdružení rodičů a přátel školy a našich žáků. Tato SRPDŠ
financují některé naše mimoškolní akce, přispívají na občerstvení a ceny soutěžícím žákům
ZUŠ.
Ve Studénce 10. října 2009
PaedDr. Zdeněk Novák,
ředitel ZUŠ Studénka
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Budova pobočky ZUŠ ve Fulneku:
Tato budova je viditelná z celého náměstí ve Fulneku, takže má přímo strategickou polohu.
Pod ní se nachází Památník J.A. Komenského.

Budova Tanečního a Výtvarného oboru ZUŠ na ulici A. G. L. Svobody:
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Budova Zámku ve Studénce, kde máme 2 učebny HO:
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