
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO, 

HLUČÍN, 

U Bašty 613/4, příspěvková organizace 

tel. 595041198 PSČ 748 01 okr. Opava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZUŠ 

 

 
 

 

 

Školní rok 2016/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: 

 

 

BcA. Jan Huszár, ředitel ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, 

U Bašty 613/4, příspěvková organizace 

Moravskoslezský kraj 

 

 

 

 

 



 

 

 

Základní charakteristika zařízení 
 

 

 

 

a) název, sídlo, právní forma, IČO Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, 

Hlučín, U Bašty 613/4  748 01, příspěvková organizace  

00849910 (čestný název od  1. 1. 2008) 

 

b) zřizovatel    Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 

     IČ: 70890692 

 

c) ředitel    BcA. Jan Huszár   

 

statutární zástupce ředitelky školy    Mgr. Pavel Kozel 

 

 

d) všechny součásti, které zařízení Hlučín, U Bašty 613/ 4 - ředitelství,  HO, TO (do 31. 3. 

2017), LDO 

zahrnuje  

 

odloučená pracoviště   Hlučín - VO  Zámecká 4 

     Hlučín - TO Mírové náměstí 19/18 (od 1. 4. 2017) 

Dolní Benešov – HO, VO Opavská 161, Kulturní dům 

     Hať – HO, VO Na Chromině 2, budova ZŠ 

     Píšť – HO, VO,  Píšť 530, budova ZŠ 

     Šilheřovice – HO, VO, Střední 305, budova ZŠ 
      

 

e) datum zařazení do sítě:             1. 9. 1996 

 

 

 

f) poslední změna zařazení: 1. 2. 2017  -  nové odloučené pracoviště Mírové náměstí 

19/18 

 

 

 

g) kapacita školy dle zařazení od 1. 1. 2003    790 žáků  IZO:  110 026 268 

 

 

 

h) poslední inspekce byla provedena: 18. 1. – 21. 1. 2016 

 

 

 

ch) kontrolní činnost zřizovatele: 8. 12 -  14. 12. 2016 veřejnosprávní kontrola 

hospodaření s veřejnými prostředky s číslem 

pověření  407/03/2016 



 

 

Organizace dle oborů: 

 

 

Hudební obor:      468 žáci v individuální a skupinové výuce 

Výtvarný obor:   211 žáků a 5 žáků SPD  

Taneční obor:          57 žáků  

Literárně dramatický obor:    30 žáků 

 

Celkem dle zahajovací organizace ve školním roce 2016/2017 měla škola 766  žáků  a 5 

žáků SPD. 

 

 

 

Počet absolventů ve školním roce 2016/2017:   
 

 

celkem: 57 absolventů,  z toho 44/I. stupeň, 13/II. stupeň 

 

celkový přehled absolventů dle oborů: 

 

hudební obor: 31 absolventů 

výtvarný obor: 9 absolventů 

taneční obor: 11 absolventů 

literárně dramatický obor: 6 absolventů 

 

 

 

Výše úplaty za vzdělání:  
 

Ředitelství ZUŠ Hlučín v souladu s vyhláškou č. 71/ 2005 Sb., a to § 8 odst. 1, Úplata  

za vzdělávání určuje ve školním roce 2016/2017 výši školného takto: 

 

Hudební obor  230 Kč měsíčně 2 300 Kč ročně    1 150 Kč pololetně  

PHV   190   1 900         950 

HO skupinka  190    1 900         950 

HO soubory    80      800         400 

Druhý nástroj  160   1 600         800 

Vedlejší nástr. 0.5h. 120   1 200         600 

SPD   460   4 600      2 300 

HRA-JE-TO    88      880         440  

 

Výtvarný obor  220   2 200      1 100   

PVV   110   1 100         550 

SPD   440   4 400      2 200 

 

Taneční obor  198   1 980         990 

TO – přípravka   92      920         460 

 

LDO   186   1 860         930 

LDO - přípravka   90      900         450 



 

 

Údaje o pracovnících 

 
počet zaměstnanců 50 

mateřská, případně rodičovská dovolená 3 

počet interních pedagogů 36 

počet externích pedagogů 4 

počet správních zaměstnanců 5 

topiči 2 

 

 

Složení  učitelského sboru dle dosaženého vzdělání 
docent 1 (JAMU) 

absolventi VŠ 14 (JAMU, AMU, OU, 

FFUP, 

Bulharská státní konzervatoř 

vzdělání bakalář 7  (JAMU, OU) 

absolutorium konzervatoř 17 

maturita konzervatoř 1 

střední odborné vzdělání + DPS 1 

střední vzdělání + DPS 1 

studující VŠ 1 

 

V těchto číslech jsou zahrnuti i zaměstnanci pobírající důchod. 

Věkový průměr pedagogického sboru je 48,26 let. 

 

 

 

Změny v pedagogickém sboru školy a TH pracovníků 

 
- Pokračující rodičovská dovolená dvou vyučujících v hudebním a literárně dramatickém 

oboru. 

- Zajištění zástupů za vyučující na MD. 

- Navyšování úvazku kolegyň vracejících se z  rodičovských dovolených. 

- Zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost vyučujících hudebního oboru. 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání  žáků 
  

Ve školním roce 2016/2017 bylo přijato celkem 199 nových žáků: 

  

do hudebního oboru 101 nových žáků 

do výtvarného oboru 75 nových žáků 

do literárně dramatického oboru 10 nových žáků 

do tanečního oboru 13 nových žáků 

 

 



 

 

 

Dle přehledů klasifikačních zpráv jednotlivých pedagogů, ukončili  první pololetí školního roku 

2016/2017  675 žáků s vyznamenáním, 28 prospělo a 6 nebylo klasifikováno. Druhé pololetí 

ukončilo 636 žáků s vyznamenáním, 33 prospěli a 11 bylo neklasifikováno.    

Přijímací zkoušky pro příští školní rok proběhly 12. 5. pro hudební obor, 15. 5. pro taneční 

obor, 16. 5. pro literárně dramatický obor a hudební obor na odloučeném pracovišti v Dolním 

Benešově. Závěrečné a postupové zkoušky proběhly v týdnu od 5. – 9. června 2017.  

Absolventské koncerty proběhly 18. 5. v Obřadní síni města Hlučína, 23. 5. se konalo 

absolventské vystoupení tanečního oboru v kulturním domě města, 3. 6.  byl absolventský 

koncert na odloučeném pracovišti v Dolním Benešově, 12. 6. absolvovali žáci literárně 

dramatického oboru.  Na absolventském koncertě dne 15. 6. v Červeném kostele byla předána 

všechna absolventská vysvědčení a rovněž ocenění oceněným žákům a pedagogům školy. 

Poslední z řady absolventských koncertů proběhl 26. 6., kde odabsolvovali zbývající žáci.   

 

 

Absolventi školy přijati ke studiu na umělecké školy 
 

 

V loňském školním roce se už tradičně připravovalo několik žáků k přijímacím zkouškám  

na umělecké školy. Ti, kteří se připravovali pod vedením svých učitelů, byli úspěšně přijati ke 

studiu. Konkrétně uveďme za hudební obor žákyni Annu Herudkovou (ze třídy Mgr. Sylvy 

Pivovarčíkové), která úspěšně vykonala přijímací řízení na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, 

obor vzdělání zpěv – klasický zpěv. Dále byli dva žáci výtvarného oboru přijati na střední 

uměleckou školu. Jednalo se o žáky Michaelu Gottwaldovou (ze třídy Mgr. Heleny Hantkeové) 

a Ondřeje Stočka (ze třídy Vladimíra Harmana), oba shodně na Střední uměleckou školu v 

Ostravě. Slečna Gottwaldová na  obor klasická a počítačová grafika, Ondřej Stoček pak na obor 

keramika.  

 

 

Národní soutěž základních uměleckých škol České republiky 
  

Ve školním roce 2016/2017 vyhlásilo MŠMT ČR soutěž základních uměleckých škol 

v hudebním oboru hra na smyčcové nástroje, hra na klavír a hra na kytaru. Tyto kategorie jsme 

obsadili svými reprezentanty. Naši žáci byli opět mimořádně úspěšní. Prošli vítězně koly 

školními, okresními a z kol krajských přivezli první, druhá a třetí místa. V okresním kole získali 

první místo Adéla Jasvecová, Jan Poštulka a Michaela Kundrátová, také Dominik Doubek, 

Viktorie Kadlecová a Kateřina Reiská. Druhé místo pak Alena Stoklasová, Eva Poštulková, 

Marie Slaninová, Daniela Borovičková, Vojtěch Macalík, Danny Knap, Klára Tesařová, Ondřej 

Buček, Adéla Kundrátová, dále pak Martina Palkovská, Ondřej Novák. Třetí místo si odnesli 

Karolína Macalíková, Jakub Spořík, Markéta Hájovská, ale také Barbora Smolková, Vendula 

Chojková, a Marie Jirásková. Z krajských kol přivezlo první místo kytarové duo ve složení 

Martina Palkovská a Vojtěch Kloda, dále druhá místa Adéla Jasvecová, Michaela Kundrátová 

a Jan Poštulka. V krajském kole Jan Poštulka získal ke svému umístění i zvláštní cenu poroty 

za mimořádné provedení skladby Pastorales od Bohuslava Martinů.   

Těchto úspěchů, jakož i práce jejich pedagogů a korepetitorů si velmi vážíme a dokážeme ji 

ocenit. O Moravskoslezském kraji se všeobecně napříč republikou ví, že je líhní talentů, a proto 

každé umístění našich žáků na některém z prvních míst a v tak silné konkurenci, jaká je 

v krajských soutěžích, je pro naši školu a pedagogy výborný úspěch. 

 

 



 

 

Nejúspěšnější žáci a učitelé ve školním roce 2016/2017: 
 

 

Ředitelství školy na návrh umělecké rady školy a ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy 

uděluje mimořádné ocenění těmto žákům a učitelům: 

 

Ocenění žáci tanečního oboru: 

Solař František – za reprezentaci školy v zahraničí a na soutěžích tanečního oboru 

Kýtová Anna - za reprezentaci školy v zahraničí a na soutěžích tanečního oboru  

Žurovcová Ema - za reprezentaci školy v zahraničí a na soutěžích tanečního oboru  

Janišová Kateřina - za reprezentaci školy v zahraničí a na soutěžích tanečního oboru 

Bialasová Klára - za reprezentaci školy v zahraničí a na soutěžích tanečního oboru 

 

Ocenění žáci hudebního oboru: 

Kadulová Kristýna – za nadstandartní přístup a ochotu doprovázet spolužáky a různá 

seskupení během akcí školy (např. Sen o Malém princi) 

Borovičková Daniela - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Poštulka Jan - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Jasvecová Adéla - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT, za naprosto 

ojedinělý a fenomenální přístup ke studiu, za obětavou práci pro školu a hlavně za přípravu, 

organizaci a realizaci akce Srdeční záležitost 

Kundrátová Michaela - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Reiská Kateřina - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Doubek Dominik - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Kadlecová Viktorie - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Palkovská Martina - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT 

Kloda Vojtěch - za přípravu a reprezentaci školy během soutěží MŠMT                          

Gottwaldová Michaela - za vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia 

Herudková Anna - za vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia 

Stoček Ondřej - za vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia 

 

 

Ocenění pedagogové: 

Kučerová Ilona – za přípravu žáků na soutěže (Daniela Borovičková, Jan Poštulka) 

Bc. Basovníková Karin – za reprezentaci školy při korepetování žáků na soutěžích 

Erneker Lubomír – za přípravu žáků na soutěže 

MgA. Mitáčková Eva – za vzornou reprezentaci při koncertech a akcích pořádaných školou, 

ale i mimo ni 

MgA. Krejčířová Klára – za přípravu žáků na soutěže, reprezentaci školy a za mimořádnou 

úroveň připravovaných baletních představení 

Stoklasová Veronika, DiS. – za přípravu žáků na soutěže, za přípravu, realizaci a prezentaci 

představení Sen o Malém princi a za pomoc při realizaci projektů ZUŠ OPEN 

Janíková Liana – za reprezentaci školy a přípravu žáků na krajské soutěžní přehlídce Oči 

dokořán 2017 s výtvarnou řadou prací žáků „TĚSTOVINA – ŠPAGETA", za kterou získala 

ocenění bronzového pásma 

 
 

 
 



 

 

HODNOTÍCÍ  ZPRÁVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

1) Aktivity a prezentace školy ve školním roce 2016/2017 

 

2) Aktivity a prezentace odloučených pracovišť školy v okolních městech a obcích 

 

3) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

4) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení školy do dalšího 

vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

5) Vlastní hodnocení školy  

 

6) Činnost ZO ČMOS na škole 

 

7) Spolupráce s městem a obcemi regionu a dalšími partnery 

 

8) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

9) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích  

zdrojů 

 

10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

11) Základní údaje o hospodaření školy 

 

12) Závěr 

 

13) Přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1) Aktivity školy ve školním roce 2016/2017: 

 
 

Školní rok 2016/2017 jsme zahájili v úterý 29. 8. 2016 zahajovací poradou všech 

zaměstnanců a hostů v podobě pana starosty a paní místostarostky města Hlučína, ale také 

zástupců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Tato porada nebyla svým obsahem zcela 

obvyklá, neboť na ní byl představen nový ředitel školy, který vzešel vítězně z konkurzního 

řízení zřizovatele organizace a školu vede od 1. září 2016.   

Připomínáme, že jsme vstoupili do pátého funkčního roku našeho Školního vzdělávacího 

programu, který jsme společně připravili v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro 

Základní umělecké vzdělávání vydaným MŠMT ČR. 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín poskytuje základní 

umělecké vzdělávání dle vyhlášky č. 71/ 2005 Sb. ze dne 9. února 2005, kterou MŠMT ČR  

provádí zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon). Základní  umělecká škola (dále ZUŠ) Hlučín je škola čtyř-oborová. 

Poskytuje vzdělání v souladu s výše citovanou vyhláškou v oboru hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně dramatickém.   

V loňském školním roce ještě stále pokračoval trend z posledních let, kdy byl počet zájemců o 

umělecké vzdělávání vyšší, než jsme mohli vzhledem ke kapacitě přijmout. Z výše 

jmenovaného důvodu jsme nemohli přijmout mnoho dětí, které se zúčastnily přijímacích 

zkoušek. Jako asi každá umělecká škola kraje jsme organizací spádovou, kterou navštěvují  děti 

nejen z Hlučína, ale rovněž ze širšího okolí, využíváme proto pro výuku i několik odloučených 

pracovišť.  

 

Již od samého počátku nového školního roku se pedagogové i žáci pustili v rámci výuky do 

přípravy, organizace a zkoušení plánovaných projektů, koncertů, výstav, představení či soutěží. 

V průběhu měsíce října absolvují předsedové předmětových komisí a další pedagogové spolu 

s vedením školy své pravidelné okresní sekce v Opavě a případně jinde po předchozí domluvě, 

kde se dolaďují termíny stěžejních okresních akcí, přehlídek a soutěží. Konala se výjezdní 

porada ředitelů MSK a okresní metodici společně naplánovali termíny okresních akcí. 

 

Již v říjnu, konkrétně 18. 10. se naši žáci s úspěchem zúčastnili přehlídky „Múzy Ilji Hurníka“ 

v ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku. Žáci zde získali 1x zlaté pásmo (Pavel Konečný) a 4x 

stříbrné pásmo (Patricie Gajdová, Veronika Obrusníková, Vít Štverka a duo Adéla Jasvecová a 

Adam Dudek). Dále se v tomto měsíci zúčastnil Jan Poštulka 23. ročníku interpretační soutěže 

Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus. Rovněž byl říjen měsícem první soutěže ve 

školním roce 2016/2017, které se zúčastnili představitelé našeho tanečného oboru.  

V měsíci říjnu proběhl Slavnostní koncert k 50. výročí založení tanečního oboru (13. 11.) a 

akordeonové duo ze třídy paní kolegyně Marty Dvořákové vystoupilo v domově důchodců 

v Ostravě. V Opavě byla tradiční přehlídka „Magický klavír v proměnách času“, kde jsme měli 

své zástupce. Jeli jsme také na akordeonové kurzy do polského Namysłowa (viz oddíl č. 8 této 

Výroční zprávy) a 27. 11. se uskutečnil první Adventní koncert v kostele sv. Martina v Dolním 

Benešově.  

Měsíc prosinec se nesl v duchu projektu, který ovlivnil naši školu téměř na celý školní rok. 

Došlo totiž k prvnímu uvedení Snu o Malém princi v Červeném kostele (2. 12., více viz níže). 

10. 12. jsme se vydali na houslové kurzy opět do polského Namysłowa, aby poté mohl dne 18. 



 

 

12. vystoupit školní pěvecký sbor spolu s některými sólistkami na Adventním koncertě 

konaném na hlučínském náměstí. Sbor vystoupil před zcela zaplněným prostranstvím, kde lidé 

se zaujetím a patřičným potleskem vyslechli celý jeho program. Žáci hudebního oboru také 

vystoupili v programu nazvaném Vánoční ladění, které již několik let organizuje pan zástupce 

Mgr. Pavel Kozel v obci Hať (20. a 21. 12.). Pro období adventu již tradičně připravují naši 

učitelé předehrávky svých tříd, a to nejen v Hlučíně, ale také na odloučených pracovištích – viz 

jednotlivé zprávy. 

Koncert nazvaný jako Zimní jsme uspořádali dne 19. 1. v Obřadní síni města Hlučína a 

vystoupili na něm žáci klavírního a smyčcového oddělení, rovněž tak jejich hosté. 24. 1. se ve 

škole konalo školní kolo soutěží ve hře na klavír. Komorní orchestr Vejvanovský vystoupil po 

své celo-pololetní přípravě na Novoročním koncertě pořádaném 26. 1. v Červeném kostele 

v Hlučíně, kde však účinkovali i žáci klavírního a smyčcového oddělení jako sólisté. Taneční 

obor se prezentoval dne 29. 1. svým výkonem v polské Ratiboři. Zde provedl představení 

Labutí jezero, aby však již 31. 1. hostoval na společném Pololetním koncertě Baletu Hlučín.cz.  

Měsíc únor začal ve znamení školního kola ve hře na smyčcové nástroje (1. 2.). Také byly 

v plném proudu přípravy na premiéru baletu Alenka v říši divů. Ta se uskutečnila 19. 2. 

v Kulturním domě a reprízována byla dne 22. 2. Žáci smyčcového oddělení tou dobou pilně 

pracovali na svém soutěžním programu, aby mohli školu reprezentovat 16. 2. na okresním kole 

soutěže konaném tentokrát v Hradci nad Moravicí. Konec měsíce znamenal pro naši školu a 

hlavně pro naše klavírní oddělení výsadu v tom, že jsme mohli uskutečnit na naší půdě okresní 

kolo ve hře na tento nástroj (23. 2. a 24. 2.) 

Březen pro nás začal školním kolem kytarového oddělení (8. 3.) a následně se naši žáci 

zúčastnili již tradiční úspěšné přehlídky „Máme rádi baroko“, která se koná na Církevní 

konzervatoři v Opavě (18. 3.). Dále akce pokračovaly 26. 3. Absolventským violoncellovým 

koncertem na Zámku v Dolním Benešově a hned následující den 27. 3. proběhl koncert 

Kateřiny Paškové a Jana Huszára v koncertním sále školy. 29. 3. vystoupili žáci školy na akci 

Den učitelů v obřadní síni v Hlučíně.  

V dubnu jsme byli Odborem školství a kultury Městského úřadu Hlučín požádáni, abychom 

zajistili kulturní program v rámci předávání ocenění „Osobnost Hlučína“ v obřadní síni (6. 4.). 

Svou derniéru si 7. 4. odbyl balet Alenka v říši divů, ovšem již 8. 4. odjeli žáci tanečního oboru 

na dvoudenní soutěž nazvanou Pardubická arabeska. 10. 4. vystoupili žáci hudebního oboru u 

příležitosti akce Den Země. Hlučínská základní umělecká škola měla tu čest, aby mohla 

zorganizovat slavnostní koncert učitelů okresu Opava, který připadl na den 11. 4. a zúčastnila 

se jej téměř většina uměleckých škol tohoto okresu. Akce byla koncipována jako koncert 

pedagogů těchto škol a byla spojená s autorskou výstavou pedagogů výtvarného oboru stejné 

oblasti. Koncertní sál byl toho dne zaplněn a symbolickou tečkou byla účast všech kolegů 

ředitelů zúčastněných škol. Genius loci této povedené akce prostupoval školu až do samého 

konce školního roku, neboť autorská výstava pedagogů výtvarného oboru zůstala v koncertním 

sále instalována až do 30. 6., poté se všechna díla vrátila svým autorům. 12. 4. proběhl v sále 

školy koncert posluchaček Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor akordeon, a že to nebylo 

datum jen tak ledajaké svědčí i fakt, že ve stejný den proběhl ve velkém sále Kulturního domu 

Hlučín organizačně velmi náročný projekt Sen o Malém princi. Na této monstrózní akci 

účinkovalo přes 100 žáků a pedagogů školy a znamenala pro nás propojení všech čtyř 

poskytovaných oborů vzdělávání. Velký sál Kulturního domu Hlučín byl zaplněn do posledního 

místa a diváci posléze dlouhotrvajícím potleskem odměnili všechny zúčastněné. Za přípravu a 

realizaci projektu tohoto typu bych chtěl velmi poděkovat kolegyni Veronice Stoklasové, DiS., 

která byla duší i srdcem akce. Dne 19. 4. jsme vyjeli na 24. ročník Heranovy violoncellové 

soutěže, kde Jan Poštulka ze třídy paní Ilony Kučerové získal Čestné uznání II. stupně. 23. 4. 

odjel reprezentovat školu taneční obor opět do polské Ratiboře a 27. 4. – 29. 4. se zúčastnila 

žačka akordeonového oddělení Mezinárodní akordeonové soutěže Ostrava 2017.  



 

 

V květnu se pořádaly další tradiční kulturní akce a probíhaly poslední třídní předehrávky. 

Úspěch zaznamenali naši žáci na přehlídce Múzy Leona Juřici – Zlatou múzu získalo uskupení 

ABS Strings ve složení Kristýna Kadulová, Adéla Jasvecová, Markéta Jasvecová, Barbora 

Smolková, Matěj Stoklasa, Denisa Meislová, Barbora Kaniová a Marie Tkačíková; Stříbrnou 

múzu získal náš smyčcový orchestr. Jedná se o soutěžní přehlídku komorních ansámblů ZUŠ 

MSK. Naši violoncellisté zaznamenali opět veliký úspěch, když z 9. celostátní přehlídky Mládí 

Bohuslava Martinů konané dne 3. – 5. 5. v Poličce přivezli Stříbrné pásmo (Jan Poštulka) a 

Bronzové pásmo (Daniela Borovičková). Jan Poštulka ke svému umístění však ještě získal 

mimořádnou cenu za interpretaci díla Pastorales Bohuslava Martinů.  26. 5. a 30. 5. jsme 

uskutečnili akce v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN – podrobnější informace dále.  

Proběhly rovněž přijímací zkoušky do všech oborů a absolventské koncerty (viz jiné oddíly 

Výroční zprávy). 

 

Červen je již tradičně ve znamení absolventských koncertů, postupových a závěrečných 

zkoušek. Na absolventském koncertě pořádaném 15. 6. v Červeném kostele jsme předávali 

všechna absolventská vysvědčení a ocenění pro nejúspěšnější žáky a pedagogy školy za 

uplynulý školní rok. Také se uskutečnil zájezd orchestrů do polského Namysłowa. (Podrobnější 

informace o výše zmíněných akcích můžete opět dohledat v jiných oddílech této práce). 

 

Kromě všech výše nebo níže (viz přehledy činnosti ostatních oborů) popsaných kulturních akcí 

a vystoupení, provedli všichni pedagogové své třídní předehrávky pro rodiče, někteří i vícekrát, 

účinkovali na vernisážích renomovaných výtvarníků, naši žáci se úspěšně zúčastnili okresních 

i krajských přehlídek, hráli v domovech seniorů, apod. 

Těch nejvýznamnějších kulturních projektů (výše či níže uvedených), kde naši žáci nebo učitelé 

účinkovali, bylo přes 87  koncertů, výstav či představení! 

 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

    V tomto školním roce taneční obor pracoval ve skupinách: přípravný ročník, druhý ročník, 

třetí ročník, šestý ročník, sedmý ročník a druhý stupeň. Rovněž probíhala výuka Práce 

v souboru. 

   Po začátku školního roku se nejstarší žáci začali připravovat na 3. ročník celostátní taneční 

soutěže „NARUBY“, která se uskutečnila 27. a 28. října 2016 v Brně. První den jsme se 

zúčastnili workshopů klasického tance, druhý den se soutěžilo. Úspěšně nás reprezentovali žáci 

druhého stupně: 2. místo v klasickém tanci – choreografie „Panna a netvor“, 3. místo 

choreografie „Hugo“ a dále dvě 4. místa.    

   Starší ročníky připravily na podzim Slavnostní koncert k 50. výročí založení tanečního oboru. 

V první části byly fragmenty z baletu Labutí jezero, které jsme uvedli v lednu také v polské 

Ratiboři. Ve druhé části koncertu bylo uvedeno moderní představení s názvem „Wet side story“ 

(opravdu wet). 

   V zimních měsících jsme připravovali baletní pohádku „Alenka v říši divů“. Na představení, 

které mělo svou premiéru 19. února 2017, se podíleli žáci všech ročníků. Pro velký úspěch a 

přitažlivý titul jsme balet odehráli dále takto: čtyři představení pro základní školy v Kulturním 

domě v Hlučíně, další dvě reprízy v KD Hlučín pro veřejnost. Derniéra baletu Alenka v říši 

divů se uskutečnila 23. dubna 2017 v polské Ratiboři.  

   Celoškolním představením, na kterém jsme se podíleli, byl „Malý princ“. Odehrál se 2. 

prosince v Evangelickém kostele a 12. dubna v Kulturním domě v Hlučíně. 



 

 

   Dalšími vystoupeními tanečního oboru byly: Pololetní koncert Baletu Hlučín 31. ledna, 

Krajská přehlídka tanečního oboru v Havířově 11. května, Hlučínský talent 13. května, Srdeční 

záležitost na nádvoří zámku v Hlučíně 26. května a 1. června vystoupení k slavnostnímu 

otevření nového baletního sálu. 

   Vybraní žáci 7. ročníku a druhého stupně se zúčastnili celostátní baletní soutěže „Pardubická 

arabeska“, která se konala 8. dubna v Pardubicích. Dále žáci druhého stupně reprezentovali na 

mezinárodní baletní soutěži „Na špičkách“ v Brně. Z obou prestižních soutěží jsme přivezli 

krásné 3. místo za „Duet Alenky s Kloboučníkem“. 

   Celkem osm absolventů prvního stupně a tři absolventi druhého stupně úspěšně absolvovali 

23. května na „Absolventském koncertu tanečního oboru“ v Kulturním domě v Hlučíně. 

   Školní rok jsme završili 14. června „Závěrečným koncertem“ všech ročníků a 16. června naši 

žáci jako hosté na „Závěrečném vystoupení Baletu Hlučín“. 

 
 

Zpracovala vyučující tanečního oboru Mgr. Klára Krejčířová 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

Vyučování výtvarného oboru probíhá na kmenovém pracovišti v budově zámku v Hlučíně a na 

odloučených pracovištích (pobočkách) v Píšti, Hati a Dolním Benešově. Vyučují zde čtyři 

pedagogové: paní Liana Janíková, Mgr. Libuše Marková, Mgr. Helena Hantkeová a pan 

Vladimír Harman. 

 

Výtvarný obor organizuje několik výstav v průběhu školního roku, zejména v působišti ZUŠ.  

Nárazově spolupracujeme s jinými školami a učiteli v blízké Ostravě. Výstavy prezentují 

výstupy výtvarných činností žáků a dokládají pedagogické záměry a cíle jejich vyučujících. 

 

Ve škole se nevyskytly žádné vážné kázeňské přestupky. Škola je výběrová a žáci do ní vstupují 

dobrovolně, vedeni osobním zájmem. Pedagogové výtvarného oboru jsou výtvarně činní a své 

práce veřejně prezentují. 

 

Seznam aktivit výtvarného oboru: 

ZÁŘÍ 2016 

– poslední instalace ze série výstav k uplynulému výročí 50 let ZUŠ VO: "SOUČASNÁ 

TVORBA ŽÁKŮ" jednotlivých pedagogů v prostorách úřadu České školní inspekce ČR 

v Ostravě /instalace p. Janíková, p. Marková/ 

– "VÝSTAVA ABSOLVENTŮ VO 2015/16", výstavní prostor zámku Hlučín a koncertní 

sál hlavní budovy ZUŠ /instalace p. Hantkeová/ 

ŘÍJEN  2016 

– výroba loutky malého prince k projektu "SEN O MALÉM PRINCI" pro zimní 

představení a tvorba plakátu /p. Hantkeová/ 

– prezentace vlastních (autorských) prací vyučujícího p. Harmana na setkání učitelů, 

galerie Archer, Ostrava 

– organizace a instalace výstavy autorských prací výtvarného spolku v prostorách městské 

knihovny Havířov /p. Harman/ 

LISTOPAD  2016 

– účast na výstavě ostravských škol "KOUZELNÁ ZAHRADA", Důl Michal, Ostrava 

/instalace p. Janíková / 

– "MALBY" výstava prací žáků p. Janíkové, knihovna Hlučín 



 

 

– účast v mezinárodní výtvarné soutěži "VIANOČNÁ POHĽADNICA", Dolný Kubín, 

Slovensko, 

p. Janíková - kde získala ocenění za kolekci prací svých žáků 

PROSINEC  2016 

– výroba PF 2017 pro ZUŠ Hlučín /p. Harman/ 

– velký vánoční workshop a výroba kulis "BETLÉM" k vánočnímu vystoupení, 

spolupráce s KD v Dolním Benešově /p. Janíková/ 

– tvorba plakátu pro "NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ HLUČÍN" /p. Janíková/ 

– "VÁNOČNÍ VÝSTAVA" na pobočkách v Píšti a Hati /p. Harman/ 

– výroba maňásků pro žáky LDO Hlučín "PIŠLICI" /p. Hantkeová/ 

– v průběhu pololetí obměňovaná výstava "MOZAIKY NA TALÍŘI", galerie Léčebného 

centra, Hlučín /p. Hantkeová/ 

– vánoční výstavy na pobočkách v Hati a Píšti /p. Harman/ 

LEDEN  2017 

–  výstava "BÍLÁ" 1. část - tvorba z papíru, foyer KD Hlučín  /p. Hantkeová/ 

ÚNOR 2017 

– výstava "BÍLÁ"  2. část - tvorba z papíru, foyer KD Hlučín  /p. Hantkeová/ 

BŘEZEN 2017 

– účast na celodenním vzdělávacím semináři "Můj hlas" společnosti Theatr Ludem, 

Ostrava, /p. Hantkeová/ 

– tvorba plakátů:  "ABSOLVENTSKÝ KONCERT JANA HUSZÁRA", 

     "VÝSTAVA A KONCERT UČITELŮ ZUŠ OKRESU OPAVA", 

      "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZUŠ HLUČÍN" /p. Hantkeová/ 

– příprava prací na mezinárodní výtvarnou soutěž "LIDICE 2017"/p. Janíková/, z důvodu 

nemoci pedagoga neodeslána 

DUBEN 2017 

– "VÝSTAVA UČITELŮ ZUŠ OKRESU OPAVA", účast všech pedagogů VO autorskými 

pracemi, koncertní sál ZUŠ Hlučín /instalaci provedla p. Marková/ 

– účast p. Janíkové na krajské soutěžní přehlídce "OČI DOKOŘÁN 2017" s výtvarnou 

řadou prací žáků "TĚSTOVINA – ŠPAGETA", za kterou získala ocenění bronzového 

pásma, Opava 

– výstava žáků a poboček p. Harmana, výstavní prostor zámku, Hlučín 

– počítačová animace (tvorba žáků) pro přehlídku všech oborů ZUŠ Hlučín s 

představením "SEN O MALÉM PRINCI", KD Hlučín /p. Hantkeová/ 

– workshop pro MŠ Šilheřovice v prostorách výtvarného oboru /p. Janíková/ 

– výstava "OKVĚTNÍ LÍSTKY",  foyer KD Hlučín  /p. Janíková/ 

KVĚTEN 2017 

– malý workshop při "ZUŠ OPEN 2017" pro MŠ  Darkovičky /p. Harman/ 

– účast na mezigeneračním Festivalu "OČIMA GENERACÍ"- výstava uměleckých prací 

žáků, nezisk.org. COR APERTUM, Ostrava /práce žáků p. Markové a p. Hantkeové/ 

– výstava prací žáků v rámci projektu "NOC KOSTELŮ", Ostrava, /p. Hantkeová/ 

– výstava v Červeném kostele pro koncert nejmladších žáků HO ke Dni matek, Hlučín 

/instalace p. Harman/ 

– kulisy pro vystoupení "BUDULÍNEK", výtvarně-hudební operka, Dolní Benešov /p. 

Janíková/ 

– "MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ", veřejná akce ke "Dni zdraví města Hlučína" /p. 

Hantkeová/ 

– "ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA 2017" shrnující celoroční aktivitu dětí, zámek Hlučín /p. 

Hantkeová/ 

 



 

 

ČERVEN 2017 

– výstava "OKVĚTNÍ LÍSTKY",  Dolní Benešov  /p. Janíková/ 

– plakátek pro představení LDO "Tracyho tygr", /p. Janíková/ 

– "VÝSTAVA ABSOLVENTŮ 2016/17", Červený kostel, Hlučín /p. Hantkeová/ 

– školní výlet s noclehem ve třídě ZUŠ na zámku, Hlučín, tvorba nástěnné mozaiky /dozor 

p. Hantkeová, H. Mižičová/ 

 

 

Na střední umělecké školy byli přijati v letošním školním roce: 

- Michaela Gottwaldová na SUŠ Ostrava – obor klasická a počítačová grafika 

/připravovala p. Hantkeová/ 

- Ondřej Stoček na SUŠ Otrava - obor keramika /připravoval p. Harman/ 

 

 

Zpracovala vedoucí výtvarného oboru Mgr. Helena Hantkeová 

 

 

PŘEHLED ČINNOSTI LITERÁRNĚ DRAMATICÉKÝHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 

2016/2017 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo literárně dramatický obor 32 žáků od 1. ročníku I. 

stupně po 4. ročník II. stupně, žáci pracovali ve čtyřech skupinách. 

Během prvního pololetí jsme shromažďovali materiál, hledali a osahávali různá témata a 

motivy, prováděli a zkoušeli nová herecká, pohybová a hlasová cvičení. 

V absolventském ročníku jsme od začátku roku začali zpracovávat Saroyanovu předlohu 

"Tracyho Tygr", kterou jsme dovedli až do závěrečného absolventského představení, které 

proběhlo 12. 6. 2017 v 18.00 hodin a odabsolvovalo zde 5 žáků oboru. 

V ostatních skupinách jsme v druhém pololetí pracovali s tématem Exupéryho Malého Prince. 

Vytvářeli jsme charakterizace jednotlivých postav, zpracovávali dialogy a monology. Napříč 

ročníky jsme utvořili powerpointovou prezentaci, kde jsme nafotili v interiéru i exteriéru 

jednotlivé postavy z Malého Prince. Prezentace byla použita v závěru společného projektu "Sen 

O Malém Princi" (12. 4. 2017), kde dvě žákyně účinkovaly a vytvořily závěrečné stínové 

divadlo. 

Předlohu Malý Princ si vybrala skupina starších žáků, jako předlohu k volnému zpracování a 

závěrečnému představení, které proběhlo dne 13. 6. 2017.  

Skupinka nejmladších žáků se před rodiči na závěr roku prezentovala třemi příběhy z Lobelovy 

knihy "Kvak a Žbluňk jsou kamarádi". Představení proběhlo v úterý 20. 6. 2017. 

Poslední skupinka si jako předlohu k vystoupení  vybrala knihu "Šťastný skřítek" Maxe 

Bollingera. Rodiče měli možnost představení shlédnout 19. 6. 2017. 

V předmětu přednes jsme se s jednotlivými žáky věnovali zpracování individuálních textů a 

monologů, které pak žáci prezentovali v rámci zmíněných závěrečných vystoupení pro rodiče. 

 

Zpracovala vyučující literárně dramatického oboru MgA. Petra Bublíková 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 2) Aktivity odloučených pracovišť školy v uplynulém školním roce: 
 

 

Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště v Dolním Benešově ve školním roce 2016/2017 
 

Na odloučeném pracovišti v  Dolním Benešově probíhala výuka v oborech klavír, housle, 

akordeon, keyboard, kytara, zobcová flétna a ve výtvarném oboru. Celkem navštěvovalo 

pobočku 108 žáků. Kapacita žáků pro následující školní rok je po přijímacích zkouškách opět 

naplněna.  

Cílem práce pedagogů na pobočce je  individuální a skupinové umělecké vzdělávání žáků 

v jednotlivých oborech a prezentace školy na kulturních akcích všeho druhu. Stejně jako v 

minulých letech jsme realizovali několik  koncertů pořádaných naší školou nebo ve spolupráci 

s Kulturním domem a městem Dolní Benešov. Z těchto koncertů bych vyzvedla zejména 

tradiční Adventní koncert, na kterém účinkovalo 52 žáků pobočky, dále  koncert ke Dni matek 

ve spolupráci s pěveckým sborem a koncert absolventů. V režii ZUŠ byly také krátké kulturní 

programy u příležitosti Dne učitelů, setkání seniorů, vítání občánků, slavnostního předávání 

vysvědčení žákům 9. tříd, svatebních obřadů a na charitativních akcích. (viz  tabulka níže) 

 

V tomto školním roce byl v rámci předmětu Hudební praxe nově zařazen  sborový zpěv. Na 

pobočce působí smyčcový soubor pod vedením Andrey Poštulkové a akordeonový soubor 

Marie Osmančíkové. Komorní hra je realizována také propojením jednotlivých oborů, 

zapojením žáků klavírního oddělení do korepetic hudebních těles a pěveckého sboru. Všechny 

tyto praktické zkušenosti mají jednoznačně pozitivní vliv na rozvoj přirozené hudebnosti dětí a 

jsou pro ně velmi motivující. 

 

Spolupráce s vedením města, kulturního domu a základní školy je výborná. Máme možnost 

kdykoliv bezplatně využívat reprezentativní prostory obřadní síně MěÚ s koncertním křídlem 

ke zkouškám,  koncertům a předehrávkám. Koncem školního roku uvolnilo vedení KD Dolní 

Benešov další prostory pro výtvarný obor ZUŠ. Bývalá fotokomora KD slouží nyní jako sušárna 

keramických výrobků, větších výkresů a také jako sklad výtvarného materiálu. 

 

Práce žáků a pedagogů je pravidelně prezentována v místním zpravodaji, záznamy koncertů 

pak v kabelové televizi. O tom, že jsme v povědomí široké veřejnosti, svědčí hojná návštěvnost 

všech našich koncertů a stálý zájem o studium na naší škole. Předehrávky jakožto jiné koncerty 

se konají v důstojných prostorách obřadní síně MěÚ na zámku v Dolním Benešově. Maximální 

kapacita sálu je cca 90 míst. Díky vstřícnosti MěÚ máme tyto prostory kdykoliv bezplatně k 

dispozici k vystoupení nebo zkouškám, není problém ani s úpravou sedadel do jiné formace či 

s topením. Mezi další prostory, které máme možnost využívat, patří velký sál kulturního domu 

či kostel sv. Martina. Spolupráce s vedením KD, městem Dolní Benešov a farním úřadem je 

výborná, podílíme se i na reprezentaci města v rámci partnerských měst v Maďarsku a Polsku. 

 

Vystoupení žáků a učitelů pobočky ZUŠ v Dolním Benešově, školní rok 2016/2017 

Vystoupení na mezinárodní výstavě včelařů, Ostrava, sbor Nezmar            12. 9. 2017 

Adventní koncert, kostel sv. Martina v  Dolním Benešově  27. 11. 2016 

Vánoční koncert ve Wilamowicích, Polsko               3. – 4. 12. 2016 

Děti dětem, Kulturní dům Dolní Benešov 7. 12. 2016 

Vánoční koncert - živý Betlém ve spolupráci s VO, Dolní Benešov KD 17. 12. 2016 

Školní kolo ve hře na housle, Hlučín                                                             1. 2. 2017 

Okresní kolo ve hře na housle, Hradec n/Moravicí                 16. 2. 2017 

Setkání ke Dni učitelů, obřadní síň MěÚ Dolní Benešov 29. 3. 2017 



 

 

Koncert na festivalu pěveckých sborů, Kiszújszállasz, Maďarsko 7. – 8. 4. 2017 

Předehrávka A. Poštulkové                              28. 4. 2017 

Předehrávka H. Mižičové 4. 5. 2017 

Koncert ke Dni matek                                      14. 5. 2017 

Předehrávka D. Papaly 23. 5. 2017 

Předehrávka M. Osmančíkové 19. 5. 2017 

Benefiční koncert pro Marušku, Opava                                  25. 5. 2017 

Školní akademie k 80. výročí založení ZŠ v Dolním Benešově 28. 5. 2017 

Vernisáž VO ZUŠ Hlučín, zámek  31. 5. 2017 

Absolventský koncert v Dolním Benešově  3. 6. 2017 

Namyslow, Polsko 16. – 18. 6. 2017 

 

 

Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Dolním Benešově zpracovala 

vedoucí pobočky Bc. Helena Mižičová 

 

 

Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště v Hati ve školním roce 2016/2017 
 

 

Na pobočce ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín v Hati se vyučuje hra na klavír, sólový zpěv, 

hudební nauka a rovněž tak výtvarný obor. Hru na klavír na pobočce v Hati vyučovala paní 

učitelka Mgr. Petra Hrabovská, zastupující za mateřskou dovolenou a Mgr. Pavel Kozel, který 

rovněž vyučuje hudební nauku a sólový zpěv. Výtvarný obor pracuje pod vedením pana učitele 

Vladimíra Harmana. Předmět hudební nauka navštěvovalo v loňském roce 20 žáků různých 

ročníků z obcí Hať a Darkovice. Naší žáci se aktivně zapojují do kulturního a společenského 

života v obou obcích. Vystupují na různých akcích, například Novoroční koncert, Vánoční 

ladění, Vítání občánků, Den matek nebo folklórní festival Kolaja, ale mají také své vlastní třídní 

předehrávky. Díky podpoře a velmi dobré spolupráci s obecním úřadem v Hati máme 

k dispozici kulturní dům pro pořádání našich koncertů, které se těší velkému zájmu nejen 

rodičů, ale mnoha dalších hostů. Je potěšitelné, že naši žáci mohou najít uplatnění i při dalších 

příležitostech, které pořádá obec či obce ve spolupráci s kulturními komisemi nebo působení 

při římsko – katolické farnosti v Hati. Naši žáci hrají a zpívají v našich pěveckých sborech nebo 

scholách a zúročují tak naplno své dovednosti ze studií na základní umělecké škole.  

 

Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Hati zpracoval Mgr. Pavel Kozel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovali žáci na pobočce v Píšti oproti minulým letům 

výtvarný i hudební obor, viz Zpráva o činnosti výtvarného oboru na pobočkách Hať a Píšť ve 

školním roce 2016/2017 z pera Vladimíra Harmana a Zpráva o činnosti hudebního oboru v Píšti 

pana Jana Prengela. 

 

         

Zpráva o činnosti výtvarného oboru na odloučeném pracovišti Hať a Píšť ve školním 

roce 2016/2017 

 
Stejně jako v minulých letech probíhala výuka výtvarného oboru ZUŠ Hlučín na odloučených 

pracovištích Hať a Píšť v prostorách základních škol. Vedení základních škol poskytlo pro 

výuku prostory svých výtvarných učeben s dostatečnou rozlohou a osvětlením. Opakovaně je 

umožňována prezentace výtvarných prací žáků ve veřejně přístupných prostorách škol (výstavy 

viz zpráva paní Heleny Hantkeové). Tímto způsobem se s činností výtvarného oboru seznamují 

ostatní žáci, učitelé i rodiče. Spolupráce s vedením škol je na dobré komunikativní úrovni. 

Výuka na pobočce Hať a Píšť probíhá již mnoho let a stala se neodmyslitelnou součástí 

mimoškolní činnosti zdejších žáků v každém školním roce. 

 

Za odloučená pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Píšti a Hati – výtvarný obor 

zpracoval Vladimír Harman. 

 
Zpráva o činnosti hudebního oboru na odloučeném pracovišti Hať a Píšť ve školním 

roce 2016/2017 

 
Na odloučeném pracovišti v Píšti se podařilo obnovit po dvouleté přestávce výuku hudebního 

oboru v základní škole Píšť. Vedení základní školy poskytlo pro výuku hudebního oboru 

kabinet, který plně postačuje pro individuální výuku. Nauka o hudbě je vyučována ve třídě, 

která je vybavena audio i video zařízením. Díky připojení k Wi-Fi síti je zabezpečen přístup i 

pro systém IZUŠ. Spolupráce s vedením školy je vstřícná. 

Je potěšitelné, že již v prvním roce hry na nástroj se žáci zapojili do kulturních akcí pořádaných 

základní školou nebo římskokatolickou farnosti v Píšti. Všichni žáci také účinkovali na 

pravidelné předehrávce v Hlučíně.   

Ve školním roce 2016/2017 se vyučovala hra na zobcové flétny (2 žáci), hra na flétnu (1žák), 

hra na elektronické klávesové nástroje (2 žáci) a nauka o hudbě (12 žáků), kde docházeli i žáci 

navštěvující hudební obor v Hlučíně. 

 
Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Píšti – hudební obor zpracoval 

Jan Prengel. 

 

 
Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště v Šilheřovicích ve školním roce 2016/2017 

Na odloučeném pracovišti v Šilheřovicích se v  roce 2016/2017  vyučovala hra na klavír (9 

žáků) a hudební nauka, kterou navštěvovali i žáci dojíždějící na hlavní obor do Hlučína. Žáci 

se aktivně účastnili  různých obecních akcí, koncertů a vystoupení naší i základní školy, kde 

výuka probíhá. Pravidelné předehrávky pro rodiče probíhaly v ZUŠ v Hlučíně.  

Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Šilheřovicích zpracovala Bc. 

Lucie Mitáčková 



 

 

Ad 3) Údaje  o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

 

Existence základních uměleckých škol v České republice je svým systémem a obsahovou 

strukturou „prevencí sociálně patologických jevů“ již ze své podstaty. Vzdělává a spolu 

vychovává děti a mládež v jejich volném čase odpoledních či večerních hodin a zároveň je 

systematicky  vede  k pronikání, vnímání a chápání umění pomoci jejich nadání. Má velký vliv 

na rozvíjení morálně volních vlastností mladých lidí, kteří svůj volný čas naplňují smysluplně 

a zároveň jsou vedeni k tomu, aby byli schopni předvést v danou dobu co nejlepší výkon bez 

ohledu na momentální stav těla či duše. Tyto schopnosti pak budou využívat po celý svůj další 

život formou různých přijímacích či výběrových řízení, zkoušek a v „zuškách“ se pro toto vše, 

díky svým veřejným vystoupením dostatečně připravují. 

 

 

Ad 4) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a o zapojení 

školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných programech činilo Kč 33 070,-, 

což je vzhledem ke školnímu roku 2015/2016 nárůst o Kč 24 851,-, tedy o celých 75,15%. 

Školení a vzdělávání v neakreditovaných programech Kč 3 200,-. Zde byl nárůst o Kč 1200,- a 

37,5%. Ostatní služby v oblasti školení vyčíslila organizace na Kč 4 250,- místo minulých Kč 

1500, s nárůstem Kč 2750,- a 64,7%.  

Převážně využíváme nabídek Krajského vzdělávacího a informačního centra Nový Jičín – 

odloučené pracoviště v Ostravě a v Opavě, Národního institutu dalšího vzdělávání, seminářů 

pořádaných Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, Konzervatoří Brno, společností Theatr ludem, 

PARIS a ostatních. V nastoleném trendu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bude 

organizace pokračovat i nadále.  

 
Akreditované semináře: 

- Funkční studium    9 877,-  zástupce ředitele  OU 

- Cestovní náhrady   1 300,-  zástupce ředitele  PARIS 

- OS klavír    1 200,-  Basovníková, Běhůnková, Karlíková

           JKO 

- Setkání učitelů HN   3 990,-  Stoklasová   NIDV 

- Akordeonová sobota      950,-  Dvořáková  Konzerv. Brno 

- OS zobcová flétna      400,-  Stoklasa   JKO 

- Celostátní setkání LDO   3 990,-  Bublíková   NIDV 

- Funkční studium   7 763,-  ředitel    NIDV 

- Elektronický systém soutěží     200,-  Basovníková   NIDV 

- OS trubka       400,-  Stoklasa   JKO 

- OS klarinet       400,-  Plocek                     JKO 

- OS klarinet       400,-  Prengel                 JKO 

- OS kytara    1 200,-  Ptáček, Erneker, Papala  JKO 

- Akordeonové pódium Klimkovice 1 000,-  Dvořáková, Osmančíková       MÚZA

  

 

 

 



 

 

Neakreditované semináře: 

- Dny akordeonu      500,-  Dvořáková   

                    Tvůrčí centrum Ostrava 

- Můj hlas    1 800,-  Stoklasová, Hantkeová Theatr Ludem 

- Hra s textem       900,-  Stoklasová  Theatr Ludem 

 

Ostatní semináře: 

- Cestovní náhrady   1 300,-  Večerková  PARIS 

- Školení řidičů refer. vozidel  1 650,-  zájemci  Autoškola Slezská 

- Účetnictví PO, transfery  1 300,-  Hrušková  PARIS 

V daném školním roce jsme se nezapojili do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

Viz. Příloha číslo 1. 
 

 

  

Ad 5)  Vlastní hodnocení školy: 

 
Bývalá ředitelka školy paní Eva Niedobová zpracovala Vlastní hodnocení, které bylo přečteno 

na pracovní poradě všech zaměstnanců školy dne 19. 10. 2010. Tehdy ředitelka spolupracovala 

s koordinátorkou ŠVP, která absolvovala studium pro koordinátory ŠVP firmy INFRA s.r.o. a 

připravila závěrečnou práci, jejíž součástí je vlastní hodnocení školy.  

Příští autoevaluace školy byla plánována alespoň s pětiletým odstupem z důvodu toho, aby se 

dotazovaný vzorek rodičů obměnil. Vzhledem ke kompletní výměně vedení ve školním roce 

2016/2017 a k již poměrně dlouhému časovému úseku od doby poslední autoevaluace, 

plánujeme ji provést ve školním roce 2017/2018.  

 

 

Ad 6) ZO ČMOS: 
 
Zpráva o činnosti ZO ČMOZ při ZUŠ Hlučín: 

 

ZO ČMOZ pracovníků školství při ZUŠ Hlučín pracuje s pětičlennou základnou. Výbor pracuje 

ve složení Vladimír Harman - předseda, Petr Ptáček - pokladník, Olga Ptáčková – zapisovatel 

a členové Bc. Andrea Poštulková a Irena Dřevjaná. 

V uplynulém školním roce nebyl výbor nucen plnit svou funkci k ochraně práv zaměstnanců. 

Spolupráce mezi výborem ZO a vedením ZUŠ je na dobré pracovní úrovni. V oblasti čerpání 

FKSP je spolupráce funkční. Všichni zaměstnanci mají možnost účastnit se kulturních a 

společenských akcí školy. V tomto školním roce bylo uskutečněno několik společných akcí 

(zájezd zaměstnanců, návštěva koncertů, vzájemná setkání u příležitosti významných výročí).  

Členové výboru se zúčastňují vzdělávacích akcí KROS a OROS.  

 

Za ZO ČMOZ předseda Vladimír Harman 

 

 

Ad 7)  Spolupráce školy s městem a obcemi regionu a dalšími partnery: 

 

Spolupráce školy s městem, ale také s ostatními městskými či obecními úřady, kde jsou naše 

odloučená pracoviště, je stále na vynikající úrovni. Jednotliví starostové nám stále ochotně 



 

 

vycházejí vstříc při zajištění důstojných a reprezentativních prostor pro veřejná vystoupení 

našich žáků, učitelů či hostů a jsou rádi za to, že tato vystoupení pro jejich občany pořádáme.  

O činnost naší školy projevují velký zájem, pozorně sledují výsledky našich žáků a porovnávají 

je s ostatními školami. Jako ředitel organizace jsem měl tu čest se osobně těchto kulturních akcí 

zúčastnit, případně projevem i zahájit. Dle svých finančních možností následně města a  obce 

tyto akce zaštiťují nebo podporují činnost našeho rodičovského sdružení, které nám naše 

kulturně společenské akce pomáhá realizovat. Nejvýznamnější kulturní akce nám dokumentuje 

regionální televize, což je bez problémů dohledatelné na jejich webových stránkách. 

 

Odbor školství a kultury Městského úřadu v Hlučíně nám ochotně a nezištně nabízí volné 

prostory obřadní síně k pořádání školních koncertů. Důstojné prostředí nabízí rovněž obřadní 

síň Městského úřadu v Dolním Benešově. V obou prostorách jsou vyhovující koncertní křídla, 

v Hlučíně se jedná o náš vlastní nástroj.  

 

O vzájemném propojení školy s městem Hlučín svědčí také fakt, že navíc pracujeme 

v městských budovách a  ředitel každoročně informuje starostu města  o činnosti školy  

a výsledcích žáků prostřednictvím této Výroční zprávy, kterou mu pravidelně předkládá. Že 

naše vztahy jsou v rovině naprosto nadstandartní, svědčí i fakt, že město pro školu připravilo, 

zrealizovalo a financovalo zcela nový taneční sál včetně veškerého zázemí, se kterým vzniklo 

i další a zcela nové odloučené pracoviště na adrese Mírové náměstí 19/18, 748 01 Hlučín. 

Vznikly tímto prostory, jimiž se může v republice pyšnit málokdo i na profesionální úrovni, a 

že právě tu některé výstupy našeho tanečního oboru nezřídka kdy atakují, nemusíme 

připomínat. Díky toho se nám vyřešil letitý problém s místem na hlavní budově školy a mohl 

se uskutečnit projekt a realizace nového sálu pro literárně dramatický obor, na který toužebně 

mnoho let čekal. Tedy, dlužno podotknout, že se diametrálně změnily podmínky pro výuku 

tanečního a literárně dramatického oboru, což se, pevně doufáme, odrazí i na jejich výstupech. 

Kolaudace tanečního sálu proběhla pro školu v netradičním termínu po novém roce, ale díky 

obrovské pomoci ze strany zřizovatele a všech zúčastněných se povedla dobrá věc a podařilo 

se nám zapsat nové odloučené pracoviště k 1. 2. 2017, čímž došlo i k předání prostor k užívání 

a odstartoval proces vybavování a stěhování tanečního oboru. Vše vyvrcholilo kulturně-

společenskou akcí 1. 6. 2017, kdy za účasti pana starosty, paní místostarostky a Ing. Jany 

Trombíkové za zřizovatele byl slavnostně otevřen kulturním programem náš nový taneční sál a 

Nejen cukrárna, se kterou sdílíme stejný komplex. Adaptací spojenou s rekonstrukcí bývalého 

tanečního sálu na adrese U Bašty 613/4 vznikl, jak jsme již výše zmínili, prostor pro výuku 

literárně dramatického oboru, jehož slavnostní inaugurace proběhla dne 12. 6. 2017 a tuto 

celkovou atmosféru podpořil i fakt, že to byl i den oborového absolventského vystoupení.  

 Pro naše město jsme upořádali kulturní program během akcí pořádaných městským úřadem a 

to: vystoupení ke Dni učitelů (29. 3. 2017), u příležitosti předávání cen „Osobnost Hlučína“ (6. 

4. 2017), v průběhu akce Den Země (10. 4. 2017) a koncert v Červeném kostele pro nejmenší 

žáky ke Dni matek (9. 5. 2017). 

 

Výborná spolupráce pokračovala s organizací Sport a kultura Hlučín, kdy jsme společně 

provedli a nastartovali několik společných projektů. SAK je velmi vstřícné k omezeným 

finančním možnostem školy při pořádání koncertů, soutěží, výstav či divadelních představení. 

Naši žáci a učitelé pak spolupracují při kulturních akcích pořádaných touto organizaci 

(například Adventní koncerty na hlučínském náměstí apod.). Naše škola, Fakulta umění 

Ostravské univerzity a SAK Hlučín uspořádali společně v Červeném kostele poprvé v druhém 

pololetí školního roku 2016/2017 dva absolventské koncerty (31. 3. a 4. 5. 2017), o čemž 

informovaly Hlučínské noviny i Televize Hlučínsko. Spolupracovali  jsme také s dalšími 

organizacemi a subjekty, např. s Městskou knihovnou (19. 9. 2016 vernisáž). Nabídli a 



 

 

realizovali jsme spolupráci i posluchačům Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kdy po celý rok 

bylo umožněno jednomu posluchači dirigovat komorní orchestr Vejvanovský (Novoroční 

koncert 26. 1. 2017 a Sen o Malém princi 12. 4. 2017). Dále byl uspořádán 27. 3. 2017 společný 

koncert Kateřiny Paškové a Jana Huszára, což byl projekt veskrze propojujícím, neboť slečna 

Pašková je bývalou žačkou školy a reprezentovala Janáčkovu konzervatoř za doprovodu MgA. 

Lukáše Michela (Fakulta umění Ostravské univerzity) a Jan Huszár vystupoval za dvě instituce 

– jako ředitel školy a za Fakultu umění Ostravské univerzity, ovšem za doprovodu MgA. Evy 

Mitáčkové, což je pedagožka naší školy. S ostravskou konzervatoří byla spojena ještě jedna 

akce na půdě školy a tou byl koncert tři posluchaček akordeonového oddělení JKO 12. 4. 2017. 

 

Velmi dobře se rozvíjí také spolupráce s Muzeem Hlučínska. Také spolupracujeme 

s hlučínským Domovem pod Vinnou horou pro seniory, s obcí Vřesina, pro kterou jsme 

uspořádali vystoupení u příležitosti Dne matek, Dne rodiny a také besídku pro rodiče této obce. 

Také naši žáci vystoupili na dvou besídkách v obci Bobrovníky a Darkovice.  

 
 

Při škole stále výborně pracuje Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ), které formálně  

i finančně podporuje soutěže, koncertní i výstavní činnost žáků a školních souborů. 

Spolufinancuje knihy a fotografie absolventů, jízdné žáků na soutěže, případně pořízení 

kostýmů našim tanečníkům. Ve školním roce 2016/2017 se však podílel i na financování 

učebních pomůcek a vybavení školy. Od spolku škola dostala finanční dar na nákup 

výborného pianina a rovněž byla zafinancována kompletní oprava jeviště v novém sále 

literárně dramatického oboru. Výbor spolku tvoří předsedkyně Ing. Radana 

Žurovcová, pokladník Ing. Lenka Macalíková, členové paní Eva Nováčková, Bc. Andrea 

Poštulková, MVDr. Jindřich Koska, Bc. Jan Huszár, Mgr. Pavel Kozel, Bc. Kateřina 

Barabaschová, Radka Tkáčová. 

 

Dobrou tradicí jsou pravidelné individuální pohovory po třídních předehrávkách nebo 

koncertech, příp. i častěji dle potřeb. O úspěších žáků v soutěžích, při talentových zkouškách 

či oceněních jsou rodiče informování ve vývěskách v budově školy i na webových stránkách 

školy či v místních novinách, popřípadě díky zpravodajství v regionální televizi. 

 

 

Ad 8) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

 
Jako nové vedení školy jsme byli v září radnicí města osloveni a požádáni o na navázání 

spolupráce s hudební školou partnerského města Hlučína v polském Namysłowě. Vše bylo 

dojednáno na pracovní cestě vedení v Polsku a již 16. 11. 2016 jsme za finančního přispění 

radnice vyjeli na první společnou akci obou škol, čímž byly interpretační kurzy různých 

nástrojů. Zúčastnili jsme se tedy s vybranými žáky akordeonových kurzů v tamější hudební 

škole. Avšak již 10. 12. 2016 jsme se opět vydali na stejné místo, abychom se opět s vybranými 

žáky zapojili do smyčcových kurzů. V úspěšné spolupráci jsme pokračovali nadále společným 

projektem komorního orchestru Vejvanovský a Big-bandu PSM Namysłow. Polský big-band 

na naše pozvání přijel a vystoupil spolu s naším orchestrem dne 26. 5. 2017 na I. ročníku velmi 

povedené akce Srdeční záležitost, která se konala na nádvoří hlučínského zámku v rámci 

celostátního happeningu ZUŠ OPEN. Na oplátku jsme poté vyjeli za hranice republiky hrát my 

na akci Dny města Namysłowa 16. – 18. 6. 2017. Naši žáci a někteří učitelé měli možnost 

vystoupit na obrovské venkovní stage a tato akce byla veskrze mezinárodní, neboť byla 

podpořena ještě účastí Big-bandu Gymnázia z Möln (SRN). My všichni jsme poté měli možnost 

spolu vystoupit. Tohoto zájezdu se zúčastnil i druhý smyčcový komorní orchestr působící na 



 

 

odloučeném pracovišti v Dolním Benešově, který zodpovědně připravila a vede paní kolegyně 

Andrea Poštulková. Osobně hodnotím navázanou spolupráci velmi pozitivně a do budoucna 

očekávám její konstruktivní rozvoj.  

Přestože jsme se v loňském školním roce nesetkali, z důvodu výměny vedení obou škol, 

jednáme o další partnerské spolupráci  s Hudební školou v rakouském Köttmansdorfu, neboť 

partnerská smlouva dále trvá. Jedná se o krajskou školu, kterou zřizuje kraj Korutany (Land 

Kärnten). Nadále připravujeme pokračování mezinárodní spolupráce s Ogniskem Muzycznym 

v polském Rybniku. 

 

 

Ad 9) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů: 

 
Ve školním roce 2016/2017 ZUŠ P. J. Vejvanovského realizovala první ročník projektu Srdeční 

záležitost, který zaštítila ZUŠ OPEN. Pořadatelem akce byla slečna Adéla Jasvecová a Základní 

umělecká škola P. J. Vejvanovského, Hlučín. Finančně se na něm podílelo město Hlučín 

částkou Kč 30 000,-; Smart up od Nadace O2 Kč 15 000,- a SRPŠ při ZUŠ Kč 8000,-. Výtěžek 

ze vstupného Kč 3000,- byl použit na realizační výdaje akce. Festival Srdeční záležitost byla 

akce určena žákům ZUŠ Moravskoslezského kraje. První tóny filmové hudby zaznívaly v 

ranních hodinách a celý program skončil o půlnoci. V rámci jednoho koncertu proběhla 

spolupráce mezi ZUŠ P. J. Vejvanovského a ZUŠ z partnerského města Namyslow. Na pódiu 

vystoupili také dospělé amatérské orchestry a sbory z blízkého okolí. Pro žáky základních škol 

byl připraven doprovodný vzdělávací program Vidět slyšené, kteří vedli i pedagogové ZUŠ 

Hlučín. 

 

ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín ve školním roce 2016/2017 dále nevstoupila do spolupráce 

financované z cizích zdrojů. Viz. Příloha číslo 2. 

 

 

Ad 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekci: 
 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná inspekční činnost v dikci České školní inspekce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 11) Základní údaje o hospodaření školy: 

         

Zpráva o činnosti za rok 2016 

         

Úplata za vzdělávání      1 647 118 Kč 

Úroky        4 263 Kč 

Zúčtování fondů      21 515 Kč 

Jiné ostatní výnosy      40 643 Kč 

Investiční transfer      15 234 Kč 

Příspěvky a dotace na provoz     13 662 832 Kč 

Příjmy celkem      15 391 605 Kč 

         

B. VÝDAJE        

Investiční výdaje      59 992 Kč 

Neinvestiční výdaje      15 167 932 Kč 

v tom:         

 - spotřeba materiálu      264 829 Kč 

 - spotřeba energie      243 895 Kč 

 - opravy a udržování      169 237 Kč 

 - cestovné        19 492 Kč 

 - náklady na reprezentaci     4 155 Kč 

 - služby        318 034 Kč 

 z toho:       

  - poštovné      952 Kč 

  - služby telekomunikací     30 158 Kč 

  - nájemné      85 000 Kč 

  - zpracování mezd     53 503 Kč 

  - revize a odborné prohlídky    20 485 Kč 

  - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   35 639 Kč 

  - náklady na poplatky za bankovní služby   14 492 Kč 

 - mzdové náklady      10 185 896 Kč 

 v tom:       

  - mzdové prostředky     9 726 079 Kč 

  - mzdové prostředky a OPPP z ostatních zdrojů  68 325 Kč 

  - ostatní platby za provedenou práci    350 000 Kč 

 

 - náhrady za dočasnou pracovní 

neschopnost   41 492 Kč 

 - zákonné sociální pojištění     3 328 189 Kč 

 - jiné sociální pojištění      40 398 Kč 

 - zákonné sociální náklady     217 410 Kč 

 z toho:       

 

 - další vzdělávání pedagogických 

pracovníků   24 887 Kč 

 - ostatní náklady z činnosti     39 990 Kč 

 - odpisy dlouhodobého majetku     38 097 Kč 

 - náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku   297 500 Kč 



 

 

 - daň z 

příjmů       810 Kč 

          Dle výkazu Zisku a ztráty bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 223 672,84. 

 

Návrh na rozdělení  zlepšeného VH do fondů:  

Rezervní 

fond 123 672,84.  

     

Fond 

odměn 100 000,--  

         

          Stavy fondů hmotné zainteresovanosti     

         

  Fond Stav k 1. 1. 2016     Stav k 31. 12. 2016 

  Odměn  131 216      259 701     

  FKSP  36 855      86 803     

  Rezervní  707 614      843 113     

  FRIM  187 204      147 911     

         

         

           Stav financí k 31. 12. 2016      

  Běžný účet celkem    2 996 603,65 Kč  

   v tom:      

   

 - provozní 

prostředky   1 745 878,91 Kč  

    - fond rezerv   843 112,85 Kč  

    - fond odměn   259 700,59 Kč  

   

 - fond reprodukce 

HIM   147 911,30 Kč  

  FKSP     72 993,75 Kč  

  Pokladna     3 613,00 Kč  

  Poštovní známky    0,00 Kč  

         

         

         

         

         

         

Vyhotovila: Ing. J. Hrušková, ekonomka     

V Hlučíně  17. 10. 2017       

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 12) Závěr: 

Tato hodnotící zpráva předkládá dění v ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín ve školním roce 

2016/2017. Naše škola chce být i nadále plnohodnotnou uměleckou školou, a aby to tak být 

mohlo, musí na sobě dále pracovat a vyvíjet se. Nejen výchova mladé generace v oblasti 

uměleckého a estetického vnímání života a světa je naší prioritou. Chceme i nadále úspěšně 

prezentovat práci kvalifikovaných pedagogů s talentovanými dětmi, a to nejen v našem 

regionu, ale i v navázaných zahraničních partnerstvích. Kreativita a aktivita mladších kolegů 

ve spolupráci s úspěchy a bohatou praxí zkušenějších kolegů jsou zárukou profesionálně dobře 

odvedené práce celého týmu. 

 

Celkové klima v ZUŠ Hlučín se vždy vyznačovalo přátelskou a tvůrčí atmosférou.    

Ne, že bychom si neuvědomovali některé dílčí nedostatky, ale snažíme se nepříjemnosti řešit 

operativně a pravidelně v rámci pracovních porad nebo individuálními konzultacemi a 

řešeními. Víme dobře, že naše práce je pozorně sledována veřejností i nadřízenými a 

kontrolními orgány. Jsme připraveni i nadále obhajovat smysluplnost uměleckého školství 

České republiky, které je stále výjimečným fenoménem nejen v Evropě. 

 

Od druhého pololetí školního roku 2013/2014 jsme začali spolupracovat s týmem tvůrců 

elektronického systému iZUŠ, tzn. elektronického vedení školní i třídní dokumentace  

a databáze žáků. Ve školním roce 2016/2017 jsme  tento systém plně užívali již třetím rokem. 

Zápisy v třídních knihách byly a jsou i nadále zpracovány v programu iZUŠ. Na základě 

konzultace vedení s pedagogickou radou i nadále využíváme a zůstaneme u žákovských knížek 

v papírové podobě. 

 

Naše škola má žáky i pedagogy v různých částech hlučínského regionu. Víme, že ne všude jsou  

srovnatelné podmínky žáků ke studiu v porovnání s velmi dobře vybavenými budovami VO, 

HO, TO a LDO v Hlučíně a možnostmi v základních školách, kde jsou naše pobočky. 

Vzhledem k tomu, abychom uspokojili poptávku a tudíž zajistili výuku i v ne tak dostupných 

částech hlučínského regionu, oceňujeme vstřícnost obcí a ředitelů tamějších škol, že můžeme 

přinášet uměleckou a estetickou výchovu i do menších obcí  našeho regionu. A rodiče 

s patřičnou dávkou hrdosti sledují a dokumentují první krůčky a výkony svých dětí  

na veřejnosti při vystoupení a sledují, jak se učí překonávat trému, jak se rozvíjí jejich talent  

a nadání, ale také to, že své práce vystavují a prezentují na různých místech svého bydliště (viz 

příspěvky z odloučených pracovišť). Tyto akce jsou stále hojně navštěvovány celými rodinami, 

kamarády a spolužáky. 

 

Z kapacitních důvodů jsme i v minulém školním roce byli nuceni omezit rozšiřování studia 

dalších nástrojů u stávajících žáků, protože legislativně se v takovém případě jedná o dalšího 

žáka, tudíž fakticky pro jiné talentované děti, kteří by mohli být přijati ke studiu, by již volné 

místo nezůstalo. Hlučín je menší město a rodiče tuto skutečnost citlivě vnímají,. 

 

Naší prioritou i nadále zůstává kvalitní výuka našich žáků. Budeme i nadále reflektovat na 

poptávku ze strany veřejnosti o kvalifikovanou výuku uměleckých oborů. Chceme odborným 

vedením podchytit talent, píli i nadšení budoucích hudebníků, výtvarníků, tanečníků či malých 

herců a naučit je citu umění vnímat, ale také umění přijímat i interpretovat krásu uměleckého 

díla. Veřejným vystoupením si žáci trénují svou vůli a koncentraci na daný výkon a zároveň se 

učí umění sebeovládání, což mohou a jistě i budou hojně  využívat ve svém dalším osobním i 



 

 

profesním životě. Protože studiem na základní umělecké škole se učí i tomu, že v danou chvíli 

a v určeném prostoru podají co nejlepší výkon, bez ohledu na „momentální stav těla či duše“. 

 

Našim hlavním cílem však není vychovávat jen profesionály, ale především podílet se  

na výchově mladých lidí k estetickému vnímání současného přetechnizovaného světa, ale 

hlavně zároveň vychováváme budoucí  návštěvníky divadel, galérií či koncertních síní, což je 

dnes obrovsky potřebné.  

A když už se přeci jen podaří rozpoznat takové talenty, kteří svůj další studijní či profesní život 

chtějí spojit s uměním, jeho tvorbou, realizací, interpretací, pak chceme být připraveni takovýto 

talent co nejlépe citlivě rozvíjet, podporovat a přivést ke studiu střední, případně vysoké školy 

uměleckého směru. Což se nám stále každoročně úspěšně daří. 

Ředitelství školy chce i nadále spolupracovat s plně kvalifikovanými pedagogy a maximálně je 

podporovat v jejich dalším vzdělávání, což se bezpodmínečně odrazí nejen v jejich výsledcích 

práce, ale i v jejich žácích.  

 

Pracujeme s vlastním Školním vzdělávacím programem a reagujeme na potřeby a připomínky 

jednotlivých pedagogů. 

Škola i v loňském roce aktivně spolupracovala s Kulturním centrem Hlučín při zajišťování  

i organizaci koncertů, výstav, přehlídek či divadelních představení ať už vlastních žáků či 

učitelů nebo hostů z řad profesionálních umělců. I nadále spolupracujeme při vernisážích výstav 

v KD, ať již prezentací žáků nebo vystoupením pedagogů. Chceme se stále aktivně podílet na 

tvorbě kvalitní kultury pro veřejnost našeho regionu. 

 

 

Všechna výše uvedená jména jsou se souhlasem jmenovaných osob či zákonných zástupců. 

 

 

 

 

V Hlučíně, dne 24. října 2017               BcA. Jan Huszár 

          ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 13) Přílohy: 
 

Příloha číslo 1: 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků  

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

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

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

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

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

  X Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 

Příloha číslo 2: 

Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství 

také částka, 

která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle projektu 

 

Období 

realizace  

 

Srdeční 

záležitost 

Město Hlučín, 

Nadace O2, 

SRPŠ 

----- příjemce  Kč 56 000,- Festival pro žáky 

ze ZUŠ z 

Moravskoslezského 

kraje a amatérská 

hudební tělesa 

květen 

2017 

 

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) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství 

také 

částka, 

která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 
 


