
  
 
 

 
 
 

VÝROČNÍ   ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ŠKOLY 

 
Školní rok 2019/2020 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval:       MgA. Jan Huszár, ředitel  
 
 

 
 



Výroční zpráva o činnosti školy – ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o., školní rok 2019/2020 
 

   

2 

 

 

Obsah	
1. Základní údaje o škole ............................................................................................. 3 

2. Přehled oborů vzdělávání ........................................................................................ 4 

3. Personální zabezpečení školy .................................................................................. 5 

4. Přijímací řízení ........................................................................................................ 7 

5. Výsledky vzdělávání žáků ....................................................................................... 7 

6. Prevence sociálně patologických jevů ..................................................................... 8 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků .......................................................... 8 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti .............................................................. 10 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ........... 22 

10. Základní údaje o hospodaření školy ...................................................................... 22 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ................................. 24 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání ............. 24 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
 zdrojů ..................................................................................................................... 25 

14. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
 vzdělávání .............................................................................................................. 25 

15. Závěr ...................................................................................................................... 27 

16. Přílohy: .................................................................................................................. 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy – ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o., školní rok 2019/2020 
 

   

3 

1.  Základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní umělecká škola Pavla Josefa 
Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace 
(čestný název od  1. 1. 2008) 

 
Zřizovatel:    Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18  
     Ostrava, IČ: 70890692 
Kontakt:    595 622 222, email: posta@kr-moravskoslezsky.cz 
 
Sídlo organizace:   U Bašty 613/4, 748 01 Hlučín 
Kontakt:    595 041 198, 731 636 387,  
     email: info@zus-hlucin.cz 
webové stránky:   www.zus-hlucin.cz 
Datová schránka:   ghjfcgm 
Elektronická podatelna:  zuspjv@po-msk.cz 
 
Identifikační číslo:   00849910 
Identifikační znak:   110 026 268 
Identifikátor zařízení:   600004244 
 
Ředitel:    MgA. Jan Huszár   
Statutární zástupce ředitele školy:     Mgr. Pavel Kozel 
 
Seznam pracovišť organizace:  Hlučín - ředitelství,  HO, LDO, U Bašty 613/ 4 
 Hlučín – VO,  Zámecká 4 
     Hlučín – TO, Mírové náměstí 19/18 
     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, Střední 305, budova ZŠ  
    
Datum zařazení do sítě:             1. 9. 1996 
Právní forma:    příspěvková organizace 
 
Poslední změna zařazení: 1. 2. 2017  -  nové odloučené pracoviště Mírové 

náměstí 19/18 
 
Kapacita školy dle zařazení  
od 1. 1. 2003:       790 žáků 
 
 
Poslední inspekce byla provedena: 24. 4. – 26. 4. 2018 
 
Kontrolní činnost zřizovatele: 20. 7. -  23. 7. 2020 veřejnosprávní kontrola  
     hospodaření s veřejnými prostředky na základě 
      Pověření  370/03/2020 
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2. Přehled oborů vzdělávání 
 
V současnosti nabízí škola vzdělávání ve všech uměleckých oborech. Jsme tedy škola 
čtyř oborová, poskytujeme vzdělání v oboru hudebním - HO, výtvarném - VO, tanečním 
- TO a literárně – dramatickém - LDO.  Procentuální zastoupení je následující – hudební 
obor cca 62%, výtvarný obor cca 27%, taneční obor cca 7% a literárně-dramatický obor 
cca 4%. Dále žákům nabízí přípravu pro vzdělávání ve středních školách uměleckého 
zaměření a v konzervatořích, či pro studium na vysokých školách s uměleckým  
a pedagogickým zaměřením. Ve škole působí mnoho souborů a komorních seskupení. 
Mezi nejznámější kolektivní seskupení s dlouhou tradicí patří například smyčcový soubor 
Strunečka, Strunka nebo Komorní orchestr Vejvanovský.  
 
Přehled studijních zaměření 
 
V hudebním oboru vyučujeme hře na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, 
kontrabas, také hře na flétnu, zobcovou flétnu, trubku, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, 
trombon, tubu,  kytaru, dále pak hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, bicí 
nástroje a pěveckou hlasovou výchovu. Ve výtvarném oboru vyučujeme výtvarné 
inspirace, keramiku-modelování a kresebné a grafické techniky. V tanečním oboru 
vyučujeme klasický tanec a v literárně dramatickém oboru dramatickou tvorbu. 
 
Přesto, že je naše škola malých rozměrů, její kapacita je 790 žáků ve všech čtyřech 
oborech. Naplněnost je v posledních několika letech stabilizovaná, avšak poptávka mírně 
převyšuje nabídku.  

  
  

Struktura žáků 
Hudební obor:      472 žáci v individuální a skupinové výuce  
     z toho 1 SPD 
Výtvarný obor:   204 žáků  
Taneční obor:         56 žáků  
Literárně dramatický obor:     29 žáků 
 
Celkem dle zahajovací organizace ve školním roce 2019/2020 měla škola 762 žáků. 
 

 
Zdroj: Statistický výkaz S 24-01 k 30. 9. 2019 
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Tento školní rok je již osmým rokem našeho Školního vzdělávacího programu, který jsme 
společně připravili v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro Základní umělecké 
vzdělávání vydaným MŠMT ČR. Již druhým rokem byly tedy podle něj vyučovány 
všechny obory a studijní zaměření poskytované v souladu s uvedeným ŠVP organizace. 
K nahlédnutí je vždy v platném znění na webových stránkách školy a v kanceláři ředitele 
školy. 
 
 
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 2019/2020 výši úplaty takto: 
 
   měsíčně  ročně   pololetně 
hudební obor  238   2 380   1 190 
HO přípravka  196   1 960      980  
HO skupinka  196         1 960      980 
HO soubory    88      880      440 
Druhý nástroj  238   2 380   1 190 
Vedl. nástroj ½ hod. 124   1 240      620  
HO – dospělí  476   4 760   2 380 
 
výtvarný obor  228   2 280   1 140  
VO přípravka  118   1 180      590 
VO – dospělí  456   4 560   2 280  
 
taneční obor  218   2 180   1 090 
TO přípravka  112   1 120      560 
 
LDO   192   1 920      960 
LDO přípravka   94      940      470 
 
 
 
 

3. Personální zabezpečení školy 
 
Údaje o pracovnících 
 

počet zaměstnanců 47 
mateřská, případně rodičovská dovolená 2 
počet interních pedagogů 42 
počet externích pedagogů 2 
počet správních zaměstnanců 5 
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Struktura zaměstnanců 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Zdroj: dle statistického výkazu P 1-04 k 30. 9. 2019 

 
 
Složení  učitelského sboru dle dosaženého vzdělání 

 
absolventi VŠ 18 (JAMU, AMU, OU, 

FFUP, 
Bulharská státní konzervatoř 

vzdělání bakalář 5  (JAMU, OU) 
absolutorium konzervatoř 14 
studující konzervatoř 1 
střední odborné vzdělání + DPS 1 
střední vzdělání + DPS 1 
studující VŠ 2 

V těchto číslech jsou zahrnuti i zaměstnanci pobírající důchod. 
Věkový průměr pedagogického sboru je 45,76 let. 

 
 
Změny v pedagogickém sboru školy 
 

- Pokračující rodičovská dovolená 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. 

 
 

Pedagogové 27,4224 
THP 1,7500 
Provozní 2,3868 
Přepočtený  
počet zaměstnanců 

 
31,5592 
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Charakteristika pedagogického sboru 
 
Naše škola má stabilizovaný, spolupracující a přirozenou cestou se obměňující 
pedagogický sbor skýtající celkem 47 pedagogů. Tito jsou absolventi středních  
a vysokých škol uměleckého nebo pedagogického zaměření, z nichž někteří jsou 
absolventy naší ZUŠ. Vysokou školu absolvovalo 23 pedagogů, což je celkově 48,93% 
pedagogického sboru. Dále můžeme mezi našimi pedagogy najít také předsedy okresních 
a krajských uměleckých sekcí. Strukturou i odbornou kvalifikací je plně pokrytá 
pedagogická potřeba výuky ve všech poskytovaných oborech. Téměř všichni pedagogové 
se stále zdokonalují  na různých seminářích, školeních, přednáškách či kurzech v rámci 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (viz oddíl č. 7) a také  aktivně koncertují 
nebo provozují jinou uměleckou činnost.   
 

 

4. Přijímací řízení 
 
Ve školním roce 2019/2020 bylo přijato celkem 192 nových žáků: 
  

do hudebního oboru 96 nových žáků 
do výtvarného oboru 84 nových žáků 
do literárně dramatického oboru 7 nových žáků 
do tanečního oboru 5 nových žáků 

 
Přijímací zkoušky pro příští školní rok proběhly 26. 5. 2020 pro hudební, výtvarný, 
taneční a literárně dramatický obor. Pro hudební a výtvarný obor na odloučeném 
pracovišti v Dolním Benešově bylo vybráno datum 28. 5. 2020. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Dle přehledů klasifikačních zpráv jednotlivých pedagogů, ukončilo  první pololetí 
školního roku 2019/2020 686 žáků s vyznamenáním, 5 žáků prospělo. Druhé pololetí 
ukončilo 674 žáků s vyznamenáním, 3 žáci prospěli.  
Závěrečné zkoušky proběhly v týdnu od 1. – 5. 6. 2020.  
   
 
Počet absolventů ve školním roce 2019/2020:   
 
celkem: 79 absolventů, z toho 68 / I. stupeň, 11/  II. stupeň 
 

hudební obor: 47 absolventů 
výtvarný obor: 22 absolventů 
taneční obor: 5 absolventů 
literárně dramatický obor:        5 absolventů 
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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 literárně dramatický obor žákyni Emu 
Matýskovou (ze třídy MgA. Petry Bublíkové), která úspěšně vykonala přijímací řízení  
na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor hudebně dramatické umění. Dále byli celkem 
tři žáci výtvarného oboru přijati na umělecké školy nebo na školy s uměleckým 
zaměřením. Jednalo se o žákyni Alenu Stoklasovou a Alexandra Moravce (oba ze třídy 
MgA. Marka Gabriela Hrušky) na Střední odbornou školu uměleckou a gymnázium, s.r.o. 
Žákyně Martina Venglářová (ze třídy Vladimíra Harmana) úspěšně vykonala přijímací 
zkoušky na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity (výtvarná výchova). 
 
 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Dlouhodobým cílem primární prevence je zlepšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně 
patologickým jevům. Existence základních uměleckých škol v České republice je svým 
systémem a obsahovou strukturou „prevencí sociálně patologických jevů“ již ze své 
podstaty. Společně s rodiči se snažíme formovat osobnost žáka, který je vzhledem  
ke svému věku schopný se orientovat v dané problematice a vážit si svého zdraví. Tento 
typ školství 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. 
 
 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků činilo v předmětném roce v akreditovaných 
programech Kč 77 600 a neakreditovaných programech Kč 11 980, což je vzhledem 
ke školnímu roku 2018/2019 u akreditovaných programů více o Kč 12 620 (tedy  
o 17,08 %) a u neakreditovaných méně o Kč 4 620  (o 29,04 %). Školení v oblasti BOZP 
činilo 1 300 Kč. 
Převážně využíváme nabídek Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informačního centra Nový Jičín – odloučené pracoviště v Ostravě 
a v Opavě, Národního institutu dalšího vzdělávání/Národního pedagogického institutu 
České republiky, seminářů pořádaných Ostravskou univerzitou, Janáčkovou konzervatoří 
v Ostravě, Konzervatoří Brno, Pražské taneční konzervatoře, Společností pro hudební 
výchovu ČR, PARIS, RESK a ostatních. V nastoleném trendu dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků bude organizace pokračovat i nadále. 
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Akreditované semináře:    

Akordeonové soboty 6 000 Kč 2 PP Konzervatoř Brno 

Výtvarný nápadník na celý rok 1 560 Kč 1 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Ostravská setkání se saxofonem:  
Saxofon v současnosti 500 Kč 1 PP Janáčkova Konzervatoř 

Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách 
hudební výchovy 2 340 Kč 3 PP NIDV 

Ostravská setkání s trubkou 500 Kč 1 PP JKO 

Ostravská setkání se zobcovou flétnou 500 Kč 1 PP JKO 

Ostravská setkání s trombonem 500 Kč 1 PP JKO 

Studnice námětů 4 710 Kč 1 PP Keramické studio 
Jarmily Tyrnerové  

Nebojme se grafiky 2 460 Kč 3 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Komunikace s talentovaným žákem 3 520 Kč 4 PP NIDV 

Ostravská setkání u klavíru 2000 Kč 4 PP JKO 

Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 18 000 Kč  všichni 
pedagogové Mgr. Jiří Halda 

Tanec ve vzdělávání aneb podpora tvořivosti 2 600 Kč 1 PP Mgr. Zora Breczková 

Ostravská setkání s klarinetem 500 Kč 1 PP JKO 

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji 500 Kč 1 PP JKO 

Rozvíjíme emoční inteligenci 1 450 Kč 1 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Gradus ad Parnassum  800 Kč 4 PP Ostravská univerzita 

Motivace jako praktický nástroj v práci 1 300 Kč 1 PP NPI ČR 

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji 500 Kč 1 PP JKO 

Letní dílna hudební výchovy  7 220 Kč 1 PP Společnost pro hud. 
výchovu ČR, Liberec 

Řízení školy s pomocí služeb Google 1 620 Kč 1 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Šablony II v Krizi? To zvládneme! 300 Kč 1 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 
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Řízení školy s pomocí služeb Google 1 620 Kč 1 PP KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Šetříme svůj čas s aplikacemi Google 15 000 Kč  všichni 
pedagogové 

KZ pro DVPP Nový 
Jičín 

Prevence syndromu vyhoření a stresu 1 600 Kč 1 PP NPI ČR 

Akreditované semináře celkem: 77 600 Kč   

Neakreditované semináře:    

Akordeonové skladatelsko-improvizační kurzy 4 500 Kč 3 PP NIDV 

Setkání uživatelů programu Klasifikace 2020 
(odloženo z důvodu COVID-19) 4 380 Kč 2 PP JPH Software 

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 
v oblasti BOZP 1 600 Kč vedoucí 

zaměstnanci 
Norbert Chalupa, 
Chlebičov 

FKSP 1 500 Kč 1 PP Ing. Jiří Doležel 

Neakreditované semináře celkem: 11 980 Kč   

Ostatní semináře:    

BOZP ve školách a školských zařízeních 1 300 Kč 1 PP PARIS  
vzdělávací agentura 

Ostatní semináře celkem: 1 300 Kč   
 

 
 
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

PŘEHLED ČINNOSTI HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
Přípravy na školní rok jsme zahájili dne 27. 8. 2019 zahajovací pedagogickou radou.  
 

14.9. Konzervatoř Brno – seminář Akordeonová sobota 

 
Dvořáková, 
Janečková 
 

26.9. 
10:00 hod 

Seminář ZUŠ Moravská Ostrava  - Akordeonová 
literatura pro děti 

Janečková 
 

   
26.9. 
10:00 hod Seminář ZUŠ Sokolská akordeon Dvořáková 

30.9. - 1.10. PD mimo školu: Soustředění orchestru – Vrchy u 
Fulneku 

 
Stoklasová 
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2.10. 
8:30 hod Krajská schůze klavíristů 

 
Basovníková 
 

9.10. 
9:00 hod Varhanní školení – Frýdek-Místek Běhůnková 

15. 10. Múzy Ilji Hurníka – ZUŠ Ostrava Zábřeh 
Stoklasa, 
Stoklasová, 
Mitáčková L. 

16.10. 
14:30 hod PD ve škole: nauka a VO Stoklasová, 

Hruška 

30. 10. 
12:00 hod Udílení medailí HZS ČR - obřadní síň 

Poštulková, 
Dvořáková, 
Basovníková 

17. 11.  
16:00 hod Vystoupení u příležitosti 30. výročí sametové revoluce Pivovarčíková, 

Mitáčková E. 
19. 11.      
14:00 hod          

 
Koncert  posluchaček JKO 

 
Dvořáková 

21. 11.  
9:00 hod  

 
Přehlídka Magický klavír 

Mitáčková L., 
Stoklasová 

21. 11.       
17:00 hod Slavnostní koncert ZUŠ Petřkovice 60. výročí Hrušková, 

Huszár 

26. 11.        
9:00 hod ZUŠ Opava – akordeonová sekce 

Dvořáková, 
Janečková, 
Slaninová 

27. 11.      
17:00 hod Zimní žákovský koncert 

 
Stoklasa 
 

28. 11. 
17:00 hod Zimní žákovský koncert Stoklasa 

29. 11. - 1. 12.        
10:00 hod Improvizační kurzy -Akordeon 

Dvořáková, 
Janečková 
 

1. 12. 
16:30 hod Adventní koncert Dolní Benešov, Kostel sv. Martina 

Poštulková, 
Mižičová, 
Grela 

7. 12. 
15:00 -17:00 Zkouška ZUŠ Opava Huszár 

8. 12. 95 let ZUŠ Opava, SDO Opava Huszár 

12. 12.  
15:00 hod Vánoční trhy Ludgeřovice Dvořáková 

12. 12.  
18:00 hod Předvánoční koncert – Obřadní síň města Hlučína Stoklasová 



Výroční zpráva o činnosti školy – ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o., školní rok 2019/2020 
 

   

12 

14. 12.      
18:00 hod Vánoční ladění Hať 

Dvořáková, 
Kozel, Mitáčková 
Eva 

15. 12.      
17:00 hod Vánoční ladění Hať 

Dvořáková, 
Kozel, Mitáčková 
Eva 

16. 12.  
17:00 hod  Vánoční předehrávka, Koncertní sál školy Pivovarčíková 

18. 12. 
17:30 hod Vánoční předehrávka, KD Hať Mitáčková Eva, 

Kozel 

18. 12.          
17:00 hod Vánoční koledování, Koncertní sál školy   

 
Běhůnková 
 

18. 12.      
17:00 hod 

 
Vánoční předehrávka, Obřadní síň města Hlučína 
 

 
Stoklasa 
 

19. 12. 
17:00 hod Vánoční předehrávka, Obřadní síň města Hlučína Mitáčková L. 

21. 12. 
15:45 hod Vánoční koncert - zámek Dolní Benešov Poštulková, 

Mižičová 

10. 1. Koncert v ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm Dvořáková 

10. – 12. 1.         Akordeonové soustředění na horách, 3 denní Dvořáková 

15. 1. 
16:00 hod Povánoční třídní předehrávka, Sál OÚ Šilheřovice Tkačíková 

19. 1. 
16:00 hod 

 
Novoroční koncert, Kostel sv. Jana Křtitele, Hlučín 
 

 
všichni 
 

21. 1. 
9:00 hod 
 

Schůzka klavírního oddělení 
 
klavírní oddělení 
 

22. 1. 
14:00 hod Promoce U3V – obřadní síň Basovníková 

Poštulková 
24. 1.      
17:00 hod Třídní předehrávka, Koncertní sál školy Basovníková 

 
25. 1.  
 

Hudba do škol – Olomouc, seminář pro HN Stoklasová, 
příp. zájemci 

28. 1. Školní kolo - kytary kytarové oddělení 

30. 1. Školní kolo - smyčce smyčcové 
oddělení 

30. 1.  Hudba do škol Stoklasová 

31. 1. – 1. 2. Festival klavírní instruktivní literatury - Gradus ad 
Parnassum - komorní sál Fakulty umění OU  

Basovníková, 
Mitáčková Eva, 
zájemci 
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3. 3.  
16:00 hod Předehrávka, Koncertní sál školy Kučerová 

4. 3.  
17:00 hod Koncert klavírního oddělení, Koncertní sál školy klavírní oddělení 

5. 3.  
16:30 hod Předehrávka, Koncertní sál školy Běhůnková 

26. 5.  
13:00  - 
17:00 hod 

Talentové zkoušky HO, VO, TO a LDO komise 

28. 5. 
14:00 – 17:00 
hod 

Talentové zkoušky Dolní Benešov komise 

 
Kromě všech výše nebo níže (viz přehledy činnosti ostatních oborů) popsaných 
kulturních akcí, vystoupení a třídních předehrávek pro rodiče, účinkovali žáci  
na vernisážích výtvarníků a mnoha akcích pro město Hlučín. Bohužel druhé pololetí bylo 
poznamenáno plošným uzavřením škol, proto nebyly a ani nemohly být organizovány 
všechny naplánované a připravované koncerty hudebního oboru. Právě měsíce březen  
až květen bývají na koncerty a jiné akce nejbohatší. V měsíci červnu jsme již nemohli 
časovou ztrátu dohnat, neboť byla přerušená kontinuálnost přípravy žáků na jednotlivé 
akce. I přes tuto skutečnost jsme stihli do vyhlášení nouzového stavu uskutečnit relativně 
mnoho vystoupení a koncertů. 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTI TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 
V tomto školním roce taneční obor pracoval v šesti skupinách. Na začátku školního roku 
nastoupilo 5 nových žáků.  
Na začátku září pokračovala spolupráce s polskou Ratiboří. Po polské premiéře projektu 
„Zakletá labuť“, který v Euroregionech získal nejlepší ocenění, se uskutečnila česká 
premiéra 14. září 2019 na Hlučínském jezeře.  Na jevišti postaveném na vodě spolu tančili 
naši a polští tanečníci za doprovodu ratibořského orchestru. Hudbu na motivy  
P. I. Čajkovského zkomponoval Tomasz Behra. Choreografie vytvořily Klára Krejčířová 
a Manuela Krzykała.  
Poté se vybrané žákyně II. stupně začaly připravovat na celostátní taneční soutěž „Baletní 
mládí“, která se uskutečnila 20. října 2019 v Praze. Žákyně Agáta Tešnarová a Alžběta 
Romková spolu s Františkem Solařem (hostem) naši školu reprezentovali  
na mezinárodním Gala v Plzni dne 2. listopadu 2019. Den na to se zúčastnili tanečních 
workshopů vedených předními sólisty plzeňského baletu.  
Nejstarší skupina tanečního oboru se 30. listopadu přesunula do Brna na taneční 
workshopy, které předcházely mezinárodní soutěži Naruby Brno. Soutěž, která  
se uskutečnila 1. prosince 2019, se nám velice vydařila. Ve skupinové choreografii 
„Popcorn“ v kategorii moderní tanec jsme získali s velkým náskokem 1. místo. Dále pak 
druhé místo za duet v klasickém tanci a za sólo v moderním tanci a také dvě 4. místa – 
klasický tanec sólo a duet. 
Pro ostatní žáky, kteří neúčinkovali v mezinárodním projektu, si vyučující připravila 
jednoaktový balet Vánoční koleda. Představení mělo svou premiéru 15. prosince 2019  
na Mírovém náměstí v Hlučíně, kde bylo uvedeno v rámci adventních programů. Reprízy  
se poté přesunuly na baletní sál, kde bylo vytvořeno divadelní zázemí a mohla  
se 16. prosince odehrát dvě představení. 
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Dalším vystoupením tanečního oboru byl Pololetní koncert Baletu Hlučín 15. ledna. Žáci 
nejstaršího ročníku v rámci taneční skupiny Saltatores po celý školní rok reprezentovali 
na dalších společenských akcích. Připravovali jsme premiéru klasického baletu Šípková 
Růženka. Zapojeny byly všechny skupiny tanečního oboru. Bohužel nás v generálkovém 
týdnu přerušilo uzavření škol z důvodu koronaviru a vyhlášení nouzového stavu.  
I tak se v průběhu školního roku podařilo uskutečnit několik akcí v rámci projektu 
Šablony II.: odborník z praxe v hodinách street dance i klasický tanec, projektové dny  
ve škole, projektové dny mimo školu, šablony ICT. Všechny šablony měly mezi žáky 
výborné ohlasy a vedly ke zkvalitnění výuky. 
 
Zpracovala vyučující tanečního oboru MgA. Klára Krejčířová 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTI  VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 
 
Vyučování výtvarného oboru probíhá na kmenovém pracovišti v budově zámku v Hlučíně 
a na odloučených pracovištích v Píšti, Hati a Dolním Benešově. K personálním změnám 
oboru nedošlo a celkové složení vyučujících pro školní rok 2019/2020 bylo následující: 
paní Liana Janíková, MgA. Marek Gabriel Hruška a pan Vladimír Harman. Vedoucím 
oboru je i nadále pan MgA. Marek Gabriel Hruška. 
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. 
 
Seznam aktivit výtvarného oboru: 
ZÁŘÍ 2019 

• výzdoba hlavní budovy školy (p. Harman) 
• DVPP: Výtvarný nápadník na celý rok - 16. 9. 2019 KVIC, Ostrava 

(p. Hruška) 
• DVPP: Seminář Asociace výtvarných pedagogů 6. – 8. září 2019, Praha 

(pí Janíková) 

ŘÍJEN  2019 

• účast na šestém ročníku Múzy Ilji Hurníka (pí Janíková + p. Hruška) – 
úspěchy: Malchárková V., Kohoutová A. N. – Z, Hartošová T., 
Michňová A. – S 

• DVPP: Nebojme se grafiky (celý VO) 

• PD: “Trubky v akci” – výroba hudebního nástroje (pí Stoklasová +  
p. Hruška) 

• DVPP: Studnice námětů pro učitele - 26. – 30. 10. 2019, Kohoutov  
(pí Janíková) 
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LISTOPAD  2019 

• Kreslíř roku (v PLATO), pořádala SUŠ Ostrava – úspěch: Valentýna Lukášová 
– 1. místo II. kategorie 

• plakát na “Zimní Koncert” (pí Janíková + p. Hruška) 
• novoročenky (p. Hruška) 
• PD: “Zvířata v noci” s PhDr. Jiří Neminářem (p. Harman) 

PROSINEC  2019 

• nákup nové keramické pece (pí Janíková) 
• nákup nových kreslířských stojanů (p. Hruška) 
• tvorba plakátu pro novoroční koncert (p. Hruška) 
• výzdoba exteriéru akce “Vánoční punč(ování) aneb těšíme se na vánoce 21. 12. 

2019” – spolupráce KD DB, ZŠ DB a ZUŠ (pí Janíková) 
• výstava prací žáků z pobočky v Píšti v prostorách KD Píšť  (p. Harman) 

LEDEN  2020 

• DVPP (Jiří Halda): “Talent a co s ním” (všichni) 
• KOS: vernisáž výstavy žákovských prací “Mona Lisa severu po našem”  

v Domově pod Vinnou horou v Hlučíně (p. Hruška) 
• PD: “Zvířata v noci” s PhDr. Jiří Neminářem (p. Harman) 
• DVPP: Rozvíjíme emoční inteligenci 29. 1. 2020 KVIC Ostrava (pí Janíková) 

BŘEZEN 2020 

• digitalizování inventarizace knih 

Nouzový stav vyhlášen od 11. 3. 
Distanční výuka probíhala do 10. 5. 

KVĚTEN 2020 

• výstava prací žáků poboček z Píště i Hati na chodbě hlučínského zámku  
(p. Harman) 

• Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice)  
úspěchy: 6 čestných uznání – Pudichová J., Plevová K., Pravňanská M., Ricková 
V., Vnentřáková J., Janečková T. (pí Janíková) 

ČERVEN 2020 

• školení google (pí Janíková + p. Harman) 
• 17. ročník preventivně-vzdělávacího projektu - Svět očima dětí (MVČR) 
• nákup nových klekaček (p. Hruška) 

 
 
Zpracoval vedoucí výtvarného oboru MgA. Marek Gabriel Hruška 
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PŘEHLED ČINNOSTI LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2019/2020 
 
V roce 2019 jsme začali pracovat se 4 skupinami žáků. Vzhledem k tomu, že v některých 
skupinách přišli noví žáci, opět jsme se zpočátku soustředili na začlenění nových dětí  
do stávajícího kolektivu a sehrání nové skupiny. 
Ve skupinách mladších žáků některým dětem nově přibyl předmět "přednes". U mladších 
dětí jsme postupně navazovali na práci předešlého roku, soustředili jsme se na schopnost 
pracovat s jednoduchou předlohou a tématem, děti se učily vytvářet samostatné 
jednoduché herecké etudy, zároveň pracovat na společném kolektivním zadání.  
Ve skupinách mladších žáků jsme během prvního pololetí našli literární předlohy,  
na kterých jsme chtěli v průběhu druhého pololetí pracovat a dotáhnout je do vizuální 
podoby. Pracovali jsme s knihou "Příběhy z konce předměstí", kde jsme si vybrali dvě 
povídky ke zpracování. 
Ve skupině starších žáků jsme taktéž navázali na učivo a práci minulého roku. V pondělní 
dívčí skupině jsme se soustředili na práci s tělem a hlasem v improvizaci. Taktéž jsme 
začali pracovat na zpracování literární předlohy "Vačice, která se nesmála". Ve skupině 
nejstarších žáků jsme pracovali na charakterizaci a přesné hře v roli. Vybrali jsme  
si předlohu "Tracyho tygr". V hodinách jsme se věnovali vytváření scénáře a zpracování 
jednotlivých obrazů. Během prvního pololetí žáci LDO moderovali žákovské koncerty. 
V rámci výuky jsme se vydali do DK Ostrava na unikátní představení divadla "Cirk La 
Putyka" Batacchio, kde žáci mohli vidět fenomenální představení nového cirkusu. 
Zavítali jsme také na premiéru 4. ročníků dramatického oddělení žáků JKO Ostrava, kde 
žáci viděli výsledky přípravy herců k profesionální kariéře. 
V lednu jsme v rámci projektu Šablony II. s žáky uskutečnili i projektový den mimo školu 
a zavítali na skvělé představení mima R.Vizváryho "Solo", které bylo pro žáky velkou 
inspirací. V rámci besedy s paní Vondálovou, ředitelkou Loutkového divadla Opava  
a dlouholetou vedoucí tanečního souboru "Step", měli žáci možnost dozvědět se více  
o nynějších trendech pohybového divadla. 
V druhém pololetí jsme již pracovali na zmíněných předlohách, byli jsme v různých 
stupních práce. V březnu jsme díky opatřením proti šíření COVID-19 přešli do distanční 
formy výuky. Snažili jsme se navázat na rozpracovanou látku a pokračovat v ní distančně, 
což se nám ale díky malé účasti žáků na distanční výuce nepodařilo. 
Vymyslela jsem tedy alternativní a zcela dobrovolnou formu výuky a začala s žáky 
procházet dějiny divadla od pravěku. Někteří žáci spolupracovali a pravidelně zasílali 
výstupy, jiní byli příliš zahlcení školní výukou, takže nabídku nevyužili. 
V květnu nastoupilo do výuky cca 60 % žáků, proto jsme nenavázali na rozdělanou práci. 
Přistoupili jsme k individuálním plánům pro jednotlivé skupiny. V rámci výuky  
ve skupině nejstarších žáků jsme vytvořili závěrečný klip k písničce skupiny Tataboys  
"Vítací", a prezentovali jej na FB školy, kde zaznamenal velký ohlas. 
Výuka byla velmi poznamenána celkovou situací, ale pro žáky, kteří mají hlubší zájem  
o obor, mohla být velkým obohacením. 
 
Zpracovala vyučující literárně dramatického oboru MgA. Petra Bublíková 
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Aktivity odloučených pracovišť školy v uplynulém školním roce 
 
Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště v Dolním Benešově ve školním roce 
2019/2020 
 
Odloučené pracoviště sídlí v budově Kulturního domu Dolní Benešov, kde jsou 
využívány tři třídy k individuální výuce a jedna místnost pro kolektivní výuku výtvarného 
oboru, nauky o hudbě a sborového zpěvu. Vyučovaná studijní zaměření hudebního oboru: 
hra na klavír, housle, akordeon, kytaru a dechové nástroje. Učebny jsou dobře vybaveny. 
Díky výborné spolupráci s vedením KD a Městským úřadem je možné bezplatně využívat 
k vystoupením a koncertům obřadní síň městského úřadu, v případě potřeby také sály  
a další prostory kulturního domu, které se hodí například ke zkouškám či soustředěním 
hudebních souborů Strunka a Nezmar. 
Cílem práce pedagogů na pobočce je individuální a skupinové umělecké vzdělávání žáků 
v jednotlivých oborech a prezentace školy na kulturních akcích všeho druhu, především 
ve městě Dolní Benešov a v přilehlých obcích. Existence pobočky zjednodušuje 
dostupnost hudebního vzdělání ve zdejším regionu. Výuka výtvarného oboru probíhala 
ve dvou skupinách. Kromě individuální výuky hudebního oboru zde velmi dobře 
funguje pěvecký sbor Nezmar, který sdružuje děti v rámci hudební praxe. Hudební nauka 
byla v tomto školním roce rozdělena do tří skupin. 
Že škola a jednotlivá pracoviště spolu spolupracují, dokládá i fakt, že se žáci pracoviště 
zapojují do smyčcového orchestru Strunka, na jehož zkoušky do Hlučína pravidelně 1x 
týdně dojíždí. Samozřejmé je také zapojení benešovských dětí do koncertů a projektů 
pořádaných v Hlučíně a naopak. Výsledkem byl již tradiční Adventní koncert v kostele 
sv. Martina v Dolním Benešově, dále Vánoční koncert v obřadní síni a Vánoční 
koledování nejmenších dětí na zámku v Dolním Benešově. Dalším velkým společným 
projektem byl Novoroční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně ve spolupráci 
s pěveckými sbory Hlučínska a orchestrem Vejvanovský. Komorní hra je na pracovišti 
realizována spoluprací mezi jednotlivými obory, zapojením žáků klavírního oddělení  
do korepetic hudebních těles a pěveckého sboru Nezmar.  
Ve druhém pololetí došlo díky nepříznivé epidemiologické situaci k významné změně. 
Od března do května probíhala výuka všech žáků pouze distančně. Spolupráce s rodiči 
v tomto období byla výborná, kontakt byl udržován se všemi žáky. Díky angažovanosti 
pedagogů a všech zúčastněných, se nám podařilo toto problematické období v rámci 
možností úspěšně zvládnout. Předehrávky a další plánované koncerty bohužel nebyly 
realizovány, postupové zkoušky byly zrušeny, proběhly pouze závěrečné zkoušky 
absolventů, s tím, že Absolventský koncert bude přeložen na počátek října následujícího 
školního roku. 
Talentové zkoušky se konaly koncem května za stanovených hygienických podmínek. 
Kapacita odloučeného pracoviště je naplněna. 
 
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 2019/2020 
 
Na pracovišti ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín v Hati se vyučuje hra na klavír, sólový 
zpěv, hudební nauka a výtvarný obor. Hru na klavír na pobočce v Hati vyučuje paní 
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učitelka Mgr. Eva Mitáčková 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 22 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 Novoročních koncertech, koncertech nazvaných 
Vánoční ladění, Vítání občánků, Den matek nebo folklórní festival Kolaja, ale mají také 
dvakrát ročně své vlastní třídní předehrávky v kulturním domě v Hati. 
Bohužel letošní školní rok silně poznamenala mimořádná situace s výskytem nemoci 
COVID – 19, takže od 11. 3. do konce června, neproběhly žádné koncerty či předehrávky. 
V minulých letech ovšem díky podpoře a velmi dobré spolupráci s obecním úřadem  
v Hati máme bezplatně k dispozici kulturní dům pro pořádání našich koncertů  
a předehrávek, které se těší velkému zájmu nejen rodičů, ale mnoha dalších hostů. Někteří 
žáci jsou členy Chrámového pěveckého sboru sv. Matouše a sv. Hedviky v Hati a rovněž 
členy schol ve farnosti Hať. 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 Římskokatolické farnosti v kostelech v Hati a Darkovicích.  
 
Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Hati zpracoval Mgr. Pavel 
Kozel 
 
Ve školním roce 2019/2020 navštěvovali žáci na pobočce v Píšti výtvarný i hudební obor, 
viz Zpráva o činnosti výtvarného oboru na pobočkách Hať a Píšť ve školním roce 
2019/2020 z pera Vladimíra Harmana a Zpráva o činnosti hudebního oboru v Píšti paní 
MgA. Radky Slaninové.         
 
 
Zpráva o činnosti výtvarného oboru na odloučeném pracovišti Hať a Píšť ve 
školním roce 2019/2020 

 
Začátek školního roku proběhl standardním způsobem na obou pracovištích. Zájem  žáků  
o  výtvarný obor je na dobré úrovni a v dostatečném počtu na pokrytí stavu skupin. 
V prvním pololetí plnily děti úkoly dle tematického plánu daného školního roku  
a výsledkem jejich úsilí byly výstavy prací, ať už na pobočkách nebo v prostorách zámku 
v Hlučíně. Od března 2020 významně ovlivnila výuku pandemie COVID-19. Náhradní 
výuky se ale zúčastnila nadpoloviční většina žáků. Přesto, že s výukou na dálku nebyly 
žádné zkušenosti, byla spolupráce učitel, žák, rodiče v několika málo dnech koordinovaná 
a prostřednictvím počítače probíhala výuka až do 25. 5. 2020. Následnou náhradní výuku 
v prostorách výtvarného oboru na zámku v Hlučíně využila  jen malá část žáků.  
Podmínky pro výuku na pobočce v Píšti jsou již mnoho let na velmi dobré úrovni, stejně 
jako komunikace s vedením zdejší základní školy, na které výuka výtvarného oboru 
probíhá. Je zde poskytována samostatná výtvarná učebna a dostatečné prostory pro 
uložení výtvarného materiálu. Probíhá zde výuka jedné skupiny převážně dětí nižších 
ročníků ZŠ. Ve školním roce 2019/2020 zdejší pracoviště navštěvovalo 15 žáků. Starší 
žáci již dojíždějí na výuku do naší kmenové školy v Hlučíně. Z  těch ve školním roce 
absolvovala ve druhém stupni jedna žákyně, která  rovněž úspěšně vykonala přijímací 
řízení na pedagogickou fakultu, na  kterou se  připravovala. 
Na pobočce v Hati probíhala výuka ve dvou skupinách v celkovém počtu 16 žáků 
v prvním pololetí a 18 žáků ve druhém pololetí.  Děti zde dochází rády a komunikace 
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s rodiči je na dobré úrovni. Z bývalých  žáků tohoto pracoviště,  kteří jsou již ve vyšších 
ročnících a dochází na výuku do Hlučína,  absolvovaly ve školním roce v prvním stupni 
dvě žákyně. 
 
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 Píšť ve školním roce 
2019/2020 
 
Výuka hudebního oboru na odloučeném pracovišti v Píšti probíhala i v tomto školním 
roce v klidné atmosféře v ZŠ Píšť. 
Žáci pana učitele. Jana Prengla docházeli do hodin v úterý – celkem 4 žáci (hra na flétnu 
- 1, hra na elektronické klávesové nástroje - 2, hra na trubku - 1 a nauka o hudbě - 12 
žáků). Docházka byla vzorná. Tři žáci vystoupili 15. 12. 2019 na adventním koncertě KC 
Píšť. Dubnová třídní předehrávka byla z důvodů epidemie zrušena. Vzhledem k aktuální 
situaci, přijatých mimořádných opatření ohledně koronaviru v měsíci březnu až květnu 
byli žáci zapojeni do distanční výuky téměř se 100% účastí na individuálních hodinách. 
V hodinách nauky o hudbě byli žáci jednotlivých ročníků obesíláni emailovou poštou  
s úkoly k vypracování, které všichni v časové ose splnili. 
 
Žáci hry na akordeon učitelky Radky Slaninové chodili na svou výuku v pátek: 3 žáci 
prvního ročníku, 1 žák druhého ročníku prvního stupně. Docházka byla bez problémů, 
příprava do hodin téměř u všech výborná. V poslední den školy před vánočními 
prázdninami (20. 12. 2019) vystoupili žáci v 1. - 5. třídě ZŠ s krátkým programem koled, 
písní nebo skladbiček (celkem 5 vystoupení – v každé třídě zvlášť), tato vystoupení byla 
hodnocena velmi kladně všemi posluchači. Třídní předehrávka byla naplánována  
na 16. 3. 2020 v koncertním sále v Hlučíně, bohužel však musela být zrušena z důvodu 
nařízení ministerstva o uzavření škol. Distanční výuka probíhala formou online hodin 
přes mobilní aplikaci Whatsapp, vše vcelku bez problémů. Žáci dostali k nacvičení 
jednoduché skladbičky a písně, vše se odehrávalo především v duchu opakování. 
Tematický plán u všech žáků je splněný. 

 
Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Píšti – hudební obor 
zpracovala MgA. Radka Slaninová 
 
Zpráva o činnosti odloučeného pracoviště v Šilheřovicích ve školním roce 
2019/2020 
 
Na odloučeném pracovišti v Šilheřovicích se v  roce 2019/2020 vyučovala hra na klavír 
(10 žáků) a nauka o hudbě, kterou navštěvovali i žáci dojíždějící na výuku nástroje  
do Hlučína. Žáci se aktivně účastnili  různých obecních akcí, koncertů, soutěží  
a vystoupení naší i základní školy, kde výuka probíhá. Lucie Tkačíková uspořádala  
15. 1. 2020 v sále Obecního úřadu koncert žáků své klavírní třídy.  
 
Za odloučené pracoviště ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín v Šilheřovicích zpracovala  
Bc. Lucie Mitáčková 
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Soutěže a přehlídky ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského ve školním roce 
2019/2020 
 
Jako každý rok se i letos naši žáci zúčastnili soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka, která 
se uskutečnila 15. října na ZUŠ Sogolubova v Ostravě Zábřehu. Tato akce již několik let 
propaguje nejmodernější a nejnovější hudbu mezi žáky ZUŠ. A pokud můžeme soudit, 
tak úspěšně. Skladby autorů 20. a 21. století si sem přichází zahrát tolik mladých 
muzikantů, že odborná porota má plné ruce práce od rána do večera. Z malé místní 
přehlídky se stala záležitostí pro celý náš kraj. Proto jsme velmi rádi, že i naši žáci  
se úspěšně zúčastňují už několik let a pokaždé se vrací s krásným umístěním.  
 
Letos vybojovali zlaté múzy Patricie Gajdová a Tomáš Postulka ze třídy Bohumíra 
Stoklasy a nejmladší účastník Múz houslistka Mia Pravňanská ze třídy Veroniky 
Stoklasové. Bronzové múzy získaly Hana Krettková, Michaela Kundrátová a Alena 
Stoklasová. Všem gratulujeme a také moc děkujeme za klavírní doprovod Bc. Lucii 
Mitáčkové. 
Múz Ilji Hurníka se zúčastnil také náš výtvarný obor a zlaté pásmo získaly Viktorie 
Malchárková a Amelie Nela Kohoutová za "Krasohled", Hartošová Tereza získala 
stříbrné pásmo rovněž za malbu "Krasohled". Všechny tři žákyně pracují pod vedením 
Liany Janíkové. Aneta Michňová získala za svou malbu "Bambus" rovněž stříbrné pásmo 
a je ze třídy MgA. Marka Gabriela Hrušky. 
  
V soutěží Kreslíř roku 2019, kterou pořádá SUŠ Ostrava, získala Valentýna Lukášová  
1. místo v II. kategorii. Je ze třídy MgA. Marka Gabriela Hrušky. 
  
 
ÚSPĚCHY KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ 
  
V letošním školním roce probíhá soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT ČR ve hře na klavír. Dne 
29. 1. 2020 se na naší škole konalo školní kolo, kterého se zúčastnilo 22 sólistů a dvě 
klavírní dua. Do okresního kola, které se konalo 25. - 6. 2. 2020 v ZUŠ Opava, postoupilo 
12 sólistů a obě dua. Soutěžící získali v okresním kole tyto ceny: 
 
0. kategorie: 
Magdaléna Kovářová (uč. E. Mitáčková) = 1. místo s postupem a cena absolutního vítěze! 
(p. uč. E. Mitáčková oceněna za mimořádnou pedagogickou činnost) 
Eliška Barteková (uč. K. Barteková) = 1. místo 
 
1. kategorie: 
Hedvika Janišová (uč. D. Borovičková) = 1. místo 
Anna Bachroníková (uč. D. Borovičková) = 1. místo 
Ema Hrazdílková (uč. K. Barteková) = 2. místo 
 
4. kategorie: 
Zuzana Horáčková (uč. L. Tkačíková) = 2. místo 
 
5. kategorie: 
Tomáš Poštulka (uč. H. Mižičová) = 2. místo 
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6. kategorie: 
Ondřej Buček (uč. J. Niedoba) = 1. místo 
 
8. kategorie: 
Boris Guňka (uč. E. Mitáčková) = 1. místo 
Ema Matýsková (uč. D. Borovičková) = 1. místo a cena za muzikální projev 
Viktorie Kadlecová (uč. E. Niedobová) = 2. místo 
 
Klavírní dua: 
sourozenci Kateřina a Benno Reiští (uč. D. Borovičková) = 1. místo 
duo Iva Čechová a Michal Kuliha (uč. R. Běhůnková) = 2. místo 
 
  
ÚSPĚCHY SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ 
  
V letošním školním roce také probíhá soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT ČR ve hře na 
smyčcové nástroje. V okresním kole, které se konalo 19. - 20. 2.2020 v ZUŠ Opava, 
soutěžící získali tyto ceny: 
  
0. kategorie: 
Natálie Dolanská  - housle (uč. V. Stoklasová) - 1. místo s postupem 
Mia Pravňanská - housle (uč. V. Stoklasová) - 1. místo s postupem 
Vanda Peterková  -  violoncello (uč. I. Kučerová) - 1. místo 
Matěj Glac - violoncello (uč. I. Kučerová) - 1. místo 
Tereza Mančíková - housle (uč. A. Poštulková) -  2. místo 
Ema Rušajová - housle (uč. A. Poštulková) - 2. místo 
 
2. kategorie 
Michaela Kundrátová - housle (uč. V. Stoklasová) - 3. místo 
  
3. kategorie 
Marie Slaninová - violoncello (uč. I. Kučerová) - 2. místo 
 
4. kategorie 
Alena Stoklasová - viola (uč. V. Stoklasová) - 1. místo 
  
6. kategorie 
Jan Poštulka - violoncello (uč. I. Kučerová) - 1. místo s postupem 
  
7. kategorie 
Veronika Kuchařová - housle (uč. A. Poštulková) - 2. místo 
  
8. kategorie 
Marie Jirásková - housle (uč. A. Poštulková) - 1. místo 
  
9. kategorie 
Anežka Chrástecká - housle (uč. A. Poštulková) - 1. místo 
Sára Drastíková - violoncello (uč. I. Kučerová) - 1. místo  
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ÚSPĚCHY TANEČNÍHO ODDĚLENÍ  
  
Celostátní taneční soutěž "Naruby" v Brně, 1. 12. 2019: 
1. místo (moderna) - choreografie "Popcorn" - celá 6. skupina TO 
2. místo (klasika) - chor. "Mariage D´amour" (duet) - Alžbětka Romková  
a František Solař 
4. místo (klasika) - chor. "How far I´ll go" - Agátka Tešnarová 
4. místo (klasika) - chor. "Samy spolu" - Melanie Kaniová a Klárka Smolková 
  
Nejúspěšnější žáci a učitelé ve školním roce 2019/2020 
 
Ředitelství školy na návrh umělecké rady školy a ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 
školy uděluje každoročně mimořádné ocenění nejúspěšnějším žákům a pedagogům školy. 
Ve školním roce 2019/2020 však z důvodu pandemie a uzavření škol v období, kdy je 
nejvíce soutěží a akcí, bylo rozhodnuto ve spolupráci s Uměleckou radou pro tento školní 
rok nikoho z žáků neoceňovat. Oceněni byli absolventi všech oborů ve spolupráci  
se SRPŠ tak, jako obvykle, pedagogové byli oceněni neveřejně a v jiném duchu než 
obvykle. Věříme, že následující rok bude lepší a k veřejnému oceňování žáků a pedagogů 
se budeme moci vrátit. 
 
Autoevaluace školy 
 
V rámci evaluačního procesu, který připravilo vedení školy ve spolupráci s odborníky 
minulý školní rok, byly na základě zjištění vedením školy přijaty a nastaveny opatření,  
se kterými budeme dále pracovat i v následujících letech.  
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla v Základní umělecké škole Pavla Josefa 
Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace kontrola Českou školní inspekcí. 
 
 

10. Základní údaje o hospodaření školy 
         

Zpráva o činnosti za rok 2019 
A. PŘÍJMY        
Úplata za vzdělávání      1 812 546 Kč 
Výnosy z pronájmu      6 000 Kč 
Úroky        44 399 Kč 
Zúčtování fondů      77 762 Kč 
Jiné ostatní výnosy      11 939 Kč 
Investiční transfer      18 234 Kč 
Příspěvky a dotace na provoz     19 478 946 Kč 
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Příjmy celkem      21 449 825 Kč 
         

B. VÝDAJE        
Investiční výdaje      182 400 Kč 
Neinvestiční výdaje      21 226 092 Kč 
v tom:         
 - spotřeba materiálu      342 090 Kč 
 - spotřeba energie      283 919 Kč 
 - opravy a udržování      148 494 Kč 
 - cestovné        62 164 Kč 
 - náklady na reprezentaci     1 753 Kč 
 - služby        604 043 Kč 

 z toho:       
  - poštovné a služby telekomunikací   30 204 Kč 

  - nájemné      120 000 Kč 
  - zpracování mezd     66 151 Kč 
  - revize a odborné prohlídky    15 238 Kč 
  - drobný dlouhodobý nehmotný majetek  44 857 Kč 
  - náklady na poplatky za bankovní služby 6 441 Kč 

 - mzdové náklady      13 975 221 Kč 
 v tom:       

  - mzdové prostředky     13 600 701 Kč 
  - mzdové prostředky a OPPP z ostatních zdrojů 80 361 Kč 
  - ostatní platby za provedenou práci  255 000 Kč 
  - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 39 159 Kč 

 - zákonné sociální pojištění     4 633 275 Kč 
 - jiné sociální pojištění      54 969 Kč 
 - zákonné sociální náklady     380 574 Kč 

 z toho: další vzdělávání pedagogických pracovníků  67 380 Kč 
 - odpisy dlouhodobého majetku     65 716 Kč 
 - náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku  656 316 Kč 
 - daň z 
příjmů       7 774 Kč 
 - ostatní náklady z činnosti     9 784 Kč 

         
Dle výkazu Zisku a ztráty bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 
223733. 
Návrh na rozdělení  zlepšeného VH do 
fondů:  Rezervní fond 123 733,00 

     Fond odměn 100 000,00 
          Stavy fondů hmotné zainteresovanosti   
         
  Fond Stav k 1. 1. 2019     Stav k 31. 12. 2019 
  Odměn  151 211      326 211     
  FKSP  71 019      244 629     
  Rezervní  627 155      558 309     
  Fond investic 13 888      73 970     
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           Stav financí k 31. 12. 2019     
  Běžný účet celkem   4 607 596,37 Kč  
   v tom:      
    - provozní prostředky  3 649 107,39 Kč  
    - fond rezervní   558 308,89 Kč  
    - fond odměn   326 210,59 Kč  
    - fond reprodukce HIM 73 969,50 Kč  
  FKSP     167 733,77 Kč  
  Pokladna     9 118,00 Kč  
         
Vyhotovila: Ing. J. Hrušková, ekonomka     
V Hlučíně  19. 10. 2020       
         
       MgA. Jan Huszár 
       ředitel školy 

 

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
Nadále jsme rozvíjeli spolupráci s našimi polskými partnery. Spolu s partnery z Ratiboře 
jsme vytvořili naprosto unikátní taneční projekt Zakletá labuť (odvysílán  
i školním magazínem televize Polar „Studuj u nás“), který svou realizací spadá  
i do školního roku 2019/2020. Projekt pod registračním číslem 
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002000 začal koncem června 2019 a vyvrcholil dvěma 
představeními v polské Ratiboři v parku Roth a na Hlučínském jezeře dne 14. 9. 2020.  
Celkové náklady na projekt byly 23 464,35 €.  Projekt byl financován z programu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj  - CZ/PL Překračujeme hranice 2014-2020  
a v Euroregionech získal nejlepší hodnocení! 
 
 
Bližší informace viz Příloha číslo 2 
 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního vzdělávání 

 
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, příspěvková organizace 
se ve školním roce 2019/2020 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými subjekty. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského úspěšně předložila a od 1. dubna 
2019 zahájila realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
pod registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/12498. Realizace projektu 
by měla být ukončena 31. 3. 2021, zasahuje tedy školní roky 2019/2020 a 2020/2021. 
Celkově nám byla přidělena částka v hodnotě 1 471 401 Kč na realizaci aktivit zacílených 
na profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, zapojení odborníka 
z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formou 
projektových dnů, podpora spolupráce s rodiči žáků a veřejnosti formou komunitních 
setkání. 
  
V naší škole byly a budou podpořeny a realizovány tyto aktivity:  

- 2. VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 
– všechny varianty kromě e) 

- 2. VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 
- 2. VII/13 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin 
- 2. VII/14 Projektový den ve škole 
- 2. VII/15 Projektový den mimo školu 
- 2. VII/16 Komunitně osvětové setkávání 

 

Čerpání projektu a realizace aktivit je však enormně poznamenána pandemií, což celkově 
všechny aktivity ohrožuje vzhledem k nemožnosti jejich uskutečnění. Podali jsme žádost 
o prodloužení trvání projektu a dále však budeme muset upravit aktivity tak, abychom 
zohlednili všechny skutečnosti, které omezuje nastalý stav spojený se šířením nákazy 
COVID-19. Věříme, že spolu s realizačním týmem projektu a pedagogy nastavíme vše 
tak, aby byly realizovány pokud možno všechny aktivity. 
 
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o. ve školním roce 2019/2020 kromě výše 
zmíněných aktivit dále nevstoupila do spolupráce financované z cizích zdrojů. Viz Příloha 
číslo 2. 
 
 
 

14. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Zpráva o činnosti ZO ČMOZ při ZUŠ Hlučín 
 
ZO ČMOZ pracovníků školství při ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín pracuje  
s devítičlennou základnou. Výbor pracuje ve složení Mgr. Romana Běhůnková - 
předseda, Petr Ptáček - pokladník, Bc. Andrea Poštulková - zapisovatel.  
V uplynulém školním roce nebyl výbor nucen plnit svou funkci k ochraně práv 
zaměstnanců. Spolupráce mezi výborem ZO a vedením ZUŠ je na obvyklé pracovní 
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úrovni. V oblasti čerpání FKSP je spolupráce funkční. V říjnu 2019 byl zorganizován  
a uskutečněn zájezd do Luhačovic a blízkého okolí. Na květen 2020 byl naplánovaný 
oblíbený zájezd do Wisly (PL), ale díky COVID-19 musel být zrušen. V předvánočním 
čase jsme se sešli ke kulturně společenské akci, uskutečněné v restauraci Laguna 
v Hlučíně, a závěr školního roku jsme společně oslavili v Hlučínské Kozlovně. Na konci 
srpna 2020 byla uspořádána při příležitosti začátku školního roku společná akce  
v E-motion parku v Ostravě. Všichni zaměstnanci mají možnost se těchto kulturně 
společenských akcí školy účastnit. Předseda ZO nebo členové výboru se zúčastňují 
vzdělávacích akcí KROS a OROS zabývajícími se právními, ekonomickými  
a legislativními otázkami resortu školství.  
 
Za ZO ČMOZ předseda  
Mgr. Romana Běhůnková  

Spolupráce vedení školy a odborové organizace je upravena Kolektivní smlouvou. 
 

ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského je i nadále členem občanského sdružení MÚZA, které 
zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů  
v Moravskoslezském kraji. Škola je také členem asociace AZUŠ, která je dobrovolným 
zájmovým sdružením základních uměleckých škol s cílem pečovat o rozvoj a kvalitu 
uměleckého školství v České republice.  
 
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, pořízení kostýmů 
našim tanečníkům, případně dovybavení školy drobným majetkem. Výbor spolku tvoří 
předsedkyně Ing. Radana Žurovcová, pokladník Ing. Lenka Macalíková, členové paní 
Eva Nováčková, Bc. Andrea Poštulková, Bc. Helena Mižičová, MgA. Jan Huszár,  
Mgr. Pavel Kozel, Mgr. Lucie Matýsková, Tereza Janečková, DiS. a Alena Pavlištíková. 
 
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 SRPŠ, 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.  
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O výborných vztazích svědčí i skutečnost, že v předmětném školním roce byla provedena 
generální oprava vytápění hlavní budovy U Bašty 613/4, kde byly kotle již 
v nevyhovujícím stavu a vykazovaly provozní výpadky. Kotle a další technické vybavení 
zajistilo město Hlučín nejen finančně, ale i dodavatelsky. Škola na své náklady dokoupila 
web server, kterým je možno vytápění řídit dálkově. Město podporuje školu finančně 
jednotlivými dary přes naše SRPŠ, stejně tak nám vychází vstříc celoročně při řešení celé 
řady různých problémů a úkolů. 
 
Výborná spolupráce pokračovala s organizací Sport a kultura Hlučín. SAK je velmi 
vstřícné k omezeným finančním možnostem školy při pořádání koncertů, soutěží, výstav 
či divadelních představení.  
 
Mimo tyto akce se snažíme naši žákům zprostředkovat i jiné akce a koncerty, které 
v prostorách školy i mimo ni realizujeme. V tomto ohledu spolupracujeme například 
s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě nebo Fakultou umění Ostravské univerzity.  
 
Velmi dobře funguje spolupráce s Muzeem Hlučínska. Také spolupracujeme 
s hlučínským Domovem pod Vinnou horou pro seniory, s obcemi Vřesina, Píšť nebo 
Rohov. 
 
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. 
 

15. Závěr 
 
Tato hodnotící zpráva předkládá dění v ZUŠ P. J. Vejvanovského, Hlučín ve školním roce 
2019/2020. 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 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. 
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 
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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, které by mohly být přijaty  
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, galerií 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 organizací Sport a kultura 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. 
Předmětný školní rok hodnotíme jako úspěšný i přes velmi těžké období v druhém 
pololetí školního roku. Situaci s nástupem distanční výuky se však podařilo velmi dobře 
zvládnout už jen z pohledu toho, že se této výuky zúčastnili všichni pedagogové instituce. 
Jisté problémy byly se skupinovou výukou, což celkově ovlivnila náročnost situace  
a technická vybavenost rodin našich žáků. Vše se však dařilo postupně zvládat a objem 
zapojených žáků do distanční výuky stoupal až do opětovného otevření škol. Tímto 
bychom zde chtěli poděkovat všem zákonným zástupcům, rodičům, našim všem žákům 
a hlavně pedagogům a jiným zaměstnancům školy za nadstandartní přístup, ochotu, 
vstřícnost a pochopení po dobu nouzového stavu a distanční výuky, ale také po zpětném 
návratu do prezenční výuky.  
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Počet kulturních akcí, které jsme uspořádali, byl proto omezený. I tak se však škola dále 
profiluje jako úspěšná a konkurence schopná, o čemž svědčí úspěchy našich žáků a jejich 
pedagogů v mnoha soutěžích a přehlídkách, které se tento rok i přes omezení konaly. 
Organizace ani v době omezení provozu nepřestala investovat finanční prostředky  
do obnovy a reprodukce majetku. Celkově jsme investovali Kč 757 376,61,-; z toho 
například Kč 356 077,45,- do učebních pomůcek a Kč 401 298,98,- do ostatního majetku. 
Namátkou vyberme třeba nákup nových počítačů, instalaci kamerového systému, nákup 
nové keramické pece nebo třeba opravy a výměny pianin v učebnách. 
Děkujeme tímto ještě jednou všem zákonným zástupcům, rodičům za podporu, 
zaměstnancům a žákům za jejich tvůrčí práci, SRPŠ za podporu a spolupráci!  
Věřme, že následující školní rok nebude dopady pandemie tolik postižen.  
 
 
Všechna výše uvedená jména jsou se souhlasem jmenovaných osob či zákonných 
zástupců. 
 
S Výroční zprávou o činnosti Základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského  
za školní rok 2019/2020 budou seznámeni všichni zaměstnanci na pedagogické radě dne 
10. 11. 2020. 
 
 
 
V Hlučíně, dne 26. října 2020      MgA. Jan Huszár 
             ředitel školy 
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16. 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 
Ne Rekvalifikace 
Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 
Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 
Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 
Ne Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

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

Ne Vzdělávání seniorů 
Ne Občanské vzdělávání 
Ne Čeština pro cizince 
Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Ne 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  
 

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
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Projekty již v realizaci: 
Název 
projektu 
 

Operační 
program/Z
droj 
financován
í 
 

Registrační číslo projektu 
 

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

Rozpoče
t 
projekt
u 
(v přípa
dě 
partners
tví také 
částka, 
která 
připadá 
na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Obdo
bí 
realiza
ce  
 

Zaklęty 
łabędź/Zak
letá labuť 

Evropský 
fond pro 

regionální 
rozvoj - 
CZ/PL 

Překračuje
me hranice 

2014 - 
2020 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013
/0002000 

Partner, 
příjemce - 

Raciborskie 
centrum 
kultury 

23 
464,35 
euro 

Výměna 
zkušeností a 
dovedností, 

vzájemná 
integrace  

21. 6. 
– 14. 

9. 
2019  

Šablony II-
profesní 
rozvoj 

pedagogů 
a 

rozvojové 
aktivity pro 
žáky v ZUŠ 

Hlučín 

Výzkum, 
vývoj a 

vzdělávání/
ESF a státní 

rozpočet 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/
0012498 

Příjemce Kč 
1 471 40

1,- 

Profesní 
rozvoj 

pedagogů 
prostřednictv

ím dalšího 
vzdělávání, 

zapojení 
odborníka 
z praxe do 

výuky, využití 
ICT ve 

vzdělávání, 
podpora 

extrakurikulár
ních aktivit 

formou 
projektových 
dnů, podpora 

spolupráce 
s rodiči žáků a 

veřejnosti 
formou 

komunitních 
setkání 

1. 4. 
2019 – 
31. 3. 
2021 

 


