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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 26%, taneční obor cca 8% 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:      476 žáci v individuální a skupinové výuce  
     z toho 1 SPD 
Výtvarný obor:   198 žáků  
Taneční obor:         59 žáků  
Literárně dramatický obor:     29 žáků 
 
Celkem dle zahajovací organizace ve školním roce 2020/2021 měla škola 762 žáků. 
 

 
Zdroj: Statistický výkaz S 24-01 k 30. 9. 2020 
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Tento školní rok je již devátým rokem našeho Školního vzdělávacího programu, který 
jsme společně připravili v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro Základní 
umělecké vzdělávání vydaným MŠMT ČR. Již třetím 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 2020/2021 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  
 
výtvarný obor  228   2 280   1 140  
VO přípravka  118   1 180      590 
 
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 46 
mateřská, případně rodičovská dovolená 2 
počet interních pedagogů 37 
počet externích pedagogů 2 
počet správních zaměstnanců 5 
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Struktura zaměstnanců 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Zdroj: dle statistického výkazu P 1-04 k 30. 6. 2021 

 
 
Složení učitelského sboru dle dosaženého vzdělání 

 
absolventi VŠ 18 (JAMU, AMU, OU, 

FFUP, 
Bulharská státní konzervatoř 

vzdělání bakalář 5  (JAMU, OU) 
absolutorium konzervatoř 13 
studující konzervatoř 0 
střední odborné vzdělání + DPS 2 
střední vzdělání + DPS 1 
studující VŠ 2 

V těchto číslech jsou zahrnuti i zaměstnanci pobírající důchod. 
Věkový průměr pedagogického sboru je 46,47619 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 27,9532 
THP 1,7500 
Provozní 2,3894 
Přepočtený  
počet zaměstnanců 

 
32,0926 
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Charakteristika pedagogického sboru 
 
Naše škola má stabilizovaný, spolupracující a přirozenou cestou se obměňující 
pedagogický sbor skýtající celkem 39 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 47,83% 
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 2020/2021 bylo přijato celkem 196 nových žáků: 
  

do hudebního oboru 74 nových žáků 
do výtvarného oboru 91 nových žáků 
do literárně dramatického oboru 15 nových žáků 
do tanečního oboru 16 nových žáků 

 
Přijímací zkoušky pro příští školní rok proběhly 25. 5. 2021 pro hudební, výtvarný, 
taneční a literárně dramatický obor. Pro hudební a výtvarný obor na odloučeném 
pracovišti v Dolním Benešově bylo zvoleno datum 27. 5. 2021. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Dle přehledů klasifikačních zpráv jednotlivých pedagogů, ukončilo  první pololetí 
školního roku 2020/2021 711 žáků s vyznamenáním, 4 žáci prospěli. Druhé pololetí 
ukončilo 673 žáků s vyznamenáním, 3 žáci prospěli.  
Závěrečné zkoušky proběhly v týdnu od 31. 5. – 4. 6. 2021.  
   
 
Počet absolventů ve školním roce 2020/2021:   
 
celkem: 61 absolventů, z toho 50 / I. stupeň, 11 / II. stupeň 
 

hudební obor: 37 absolventů 
výtvarný obor: 16 absolventů 
taneční obor: 7 absolventů 
literárně dramatický obor:        1 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 hudební obor žákyni Annu Lapčíkovou ze třídy 
paní Marty Dvořákové, která byla přijata na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě na obor 
hra na akordeon. Dále byly celkem dvě žákyně výtvarného oboru přijaty na Střední školu 
uměleckých řemesel, s. r. o. Jednalo se o žákyni Valerii Lamaczovou, přijatou na obor 
ilustrace a počítačová tvorba, kterou připravoval pan Vladimír Harman, dále pak o 
Karolínu Ulrychovou, přijatou na obor interiérový design, kterou připravoval pan Marek 
Gabriel Hruška. 

 

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 181 660 a neakreditovaných programech Kč 15 105, což je vzhledem 
ke školnímu roku 2019/2020 více u akreditovaných programů o Kč 104 060 (tedy  
o 134,10 %) a u neakreditovaných o Kč 3 125  (o 26,08 %). Předmětná procentuální 
zvýšení jsou dána především u akreditovaných programů čerpáním jazykových šablon a 
u neakreditovaných tím, že mnohé vzdělávací firmy a agentury nestihly během pandemie 
své programy akreditovat v online formě. 
Převážně využíváme nabídek Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informačního centra Nový Jičín – odloučené pracoviště v Ostravě 
a v Opavě, 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:    

Inovace ve výtvarné výchově Asociace výtvarných 
pedagogů Liberec 1 500 Kč 1 PP 

Ostravská setkání s akordeonem JK Ostrava 700 Kč 2 PP 

Ostravská setkání u klavíru JK Ostrava 700 Kč 2 PP 

Výuka anglického jazyka 1st English, s.r.o., 
Ostrava 135 040 Kč 13 PP 

Jsme tým? KZ pro DVPP Nový 
Jičín 1 870 Kč 4 PP 

Blízko i daleko 
Národní a poradenské 
středisko pro kulturu, 
Praha 

600 Kč 1 PP 

Vedení lidí a specifika školského managementu KZ pro DVPP Nový 
Jičín 1 260 Kč 1 PP 

Nenechme si vzít výtvarku II. Jde i distančně. KZ pro DVPP Nový 
Jičín 680 Kč 1 PP 

Výcvik sociálních dovedností Mgr. Jana Špulířová, 
Vsetín 18 000 Kč 39 PP 

Jak na aktivizaci žáků? Praxí i teorií osvědčené 
… 

KZ pro DVPP Nový 
Jičín 1 180 Kč 1 PP 

32. Letní dílna hudební výchovy Společnost pro HV ČR 2 500 Kč 1 PP 

32. Letní dílna hudební výchovy Společnost pro HV ČR 9 320 Kč 1 PP 

Výuka klavírní improvizace na ZUŠ MÚZA MSK 1 300 Kč 1 PP 

Akreditované semináře celkem:  181 660 Kč  
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Neakreditované semináře:    

Google Učebna - pokročilé funkce Seminaria, s.r.o., Praha  1 198 Kč 1 PP 

Jak učit distančně v ZUŠ  
Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 

Využití nových metod a forem ve výuce hry na 
akordeon na ZUŠ Akordeonové pódium 
Klimkovice 

Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 

Základy práce se zvukem v počítači 
Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 

Inventarizace majetku, závazků a jmění 
organizace 2021 

Ing. Jiří Doležal, 
Jedovnice 1 500 Kč 1 PP 

FKSP po novele KZ pro DVPP Nový 
Jičín 850 Kč 1 PP 

Metodika hry na dřevěné dechové nástroje na 
ZUŠ a SUŠ 2021 Konzervatoř Brno 950 Kč 1 PP 

Fenix - školení ASSECO, Praha 2 407 Kč ekonomka 

Nenechme si vzít výtvarku I. Jde i distančně KZ pro DVPP Nový 
Jičín 680 Kč 2 PP 

Příprava a střih audiomateriálu 
Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 

Příprava a střih videomateriálu 
Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 

Základy práce se zvukem v počítači 
Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
DVPP Brno 

890 Kč 1 PP 
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Umělecké vzdělávání 2030+ Ředitelská akademie, 
s.r.o. 1 500 Kč 1 PP 

Neakreditované semináře celkem:  15 105 Kč  
 
 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

PŘEHLED ČINNOSTI HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
Přípravy na školní rok jsme zahájili dne 26. 8. 2020 zahajovací pedagogickou radou.  
 

11. – 12. 9. Soustředění smyčcového souboru, KD Dolní Benešov 

 
Poštulková, 
Mižičová 
 

1. 10.  
8:00 hod. Hudba do školy, Koncertní sál školy, sál LDO 

 
Stoklasová 
 

   
4. 10. 
16:00 hod Absolventský koncert, Dolní Benešov Poštulková, 

Mižičová 

21. 11. Soutěž „Mladí pianisté“, online 
 
Mitáčková Eva 
 

1. – 11. 12. Nahrávání Vánočního PF 2021 
 
všichni 
 

16. 12. Natáčení Vánočního koncertu pro FNO vybraní žáci a 
pedagogové 

29. 1. Gradus ad Parnassum Mitáčková Eva 
 
18. 2. 

 
Třídní předehrávka online 

 
Chamradová 

15. 3. Třídní předehrávka online Viliš 

30. 3.  Předehrávka online – sestaveno z domácích videonahrávek Tkačíková 

14. 4.   
17:30 hod. První jarní koncert online všichni 

6. 5. 
17:30 hod. 

 
Druhý jarní koncert online všichni 

24. 5. 
16:30 hod.          

 
Třídní předehrávka 

 
Prengel 
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25. 5.  
13:00  - 
17:00 hod. 

Talentové zkoušky HO, VO, TO a LDO, Hlučín komise 

27. 5. 
15:00 – 17:00 
hod. 

Talentové zkoušky HO, VO, Dolní Benešov komise 

31. 5. – 4. 6. Postupové a závěrečné zkoušky všech oborů všichni 
pedagogové 

6. 6. Projektový den ve škole TO Krejčířová 

7. 6. 
13:00 – 19:00 
hod. 

 
Natáčení závěrečných a absolventských koncertů 
 

přihlášení 

8. 6. 
12:00 – 19:00 
hod. 

 
Natáčení závěrečných a absolventských koncertů 
 

přihlášení 

11. 6.  Projektový den ve škole TO Krejčířová 

13. 6. 
16:00 hod. 

Absolventský koncert violoncellové třídy, zámek Dolní 
Benešov Kučerová 

16. a 17. 6. Projektový den ve škole HN Stoklasová 

16. 6. 
17:00 – 18:00 
hod. 

Ocenění reprezentantů města 

Borovičková, 
Jirásková, 
Mitáčková L., 
Niedobová, 
Poštulková 

18. 6.  Projektový den ve škole „Kyanotypie“, Dolní Benešov 
VO Janíková 

18. 6. 
21:00 hod. Carmen – vystoupení TO, zámek Hlučín Krejčířová 

20. 6.  
9:00 hod. Projektový den ve škole TO Krejčířová 

23. 6.  
17:00 hod. Obhajoby závěrečných prací VO 

23. 6. 
14:00 hod. Projektový den ve škole TO Krejčířová 

24. 6.  
10:00 – 11:00 
hod. 

Vystoupení u příležitosti ocenění učitelů – Obřadní síň 

Kučerová, 
Mitáčková E., 
Poštulková, 
Slaninová 

24. 6. 
14:00, 15:00, 
16:00 hod. 

Vítání občánků – Obřadní síň 

Basovníková, 
Běhůnková, 
Dvořáková, 
Stoklasová 

24. 6. 
18:00 hod.  Absolventský a závěrečný koncert TO – KD Hlučín Krejčířová, 

Stoklasová 

29. 6.  Vystoupení k předávání vysvědčení na ZŠ, Lapčíková, 
Akordeonové trio Dvořáková 
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Celý školní rok 2020/2021 byl silně poznamenaný pandemií a s ní související uzavření 
škol. Pedagogové školy však velmi dobře zvládli přechod na distanční výuku a použití 
Google učeben. Jak se situace ve školství obecně postupně vyvíjela, přistoupili jsme i ke 
konání třídních předehrávek online formou. V prvním pololetí jsme vytvořili velmi 
nestandardní, zajímavé a povedené PF 2021, ve kterém jsme zapojili všechny umělecké 
obory školy. Ojedinělým počinem pro Fakultní nemocnici v Ostravě bylo natáčení 
Vánočního koncertu pro pacienty nemocnice. Video bylo poté zveřejněno ve smyčce 
v rezervačním systému v čekárnách pro pacienty. Jednalo se o velmi významné projekty 
distanční výuky, ale také prezenční, kdy jsme stihli žáky natočit ve velmi krátké době 
během částečného znovuotevření škol. Kromě všech výše nebo níže (viz přehledy 
činnosti ostatních oborů) popsaných kulturních akcí, vystoupení a třídních předehrávek 
pro rodiče, nemohli dále žáci školy účinkovat na jinak běžných akcích pro město Hlučín 
a nejbližší okolí. Bohužel i 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 
v posledním měsíci před prázdninami, alespoň částečně, uskutečnit několik zajímavých 
akcí včetně těch realizovaných díky projektu „Šablony II“. Jako příklad uveďme natáčení 
absolventských a závěrečných koncertů, které vznikly jako náhrada za tyto běžné 
koncerty živou formou. Vzniklo několik profesionálně zpracovaných videí, které jsou 
k zhlédnutí na YouTube kanále školy.  
Vzhledem k celosvětové pandemii jsme i přes veškeré úsilí a snahu nemohli naplnit 
Celoroční plán práce, který 26. 8. 2020 schválila Umělecká rada školy. 
 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTI TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 
V tomto školním roce taneční obor pracoval v šesti skupinách. Na začátku školního roku 
nastoupilo 5 nových žáků.  Žáci nejstaršího ročníku svým programem obohatili kulturní 
program k výročí 20 let od založení Domova Sluníčko pro seniory v Ostravě. Slavnost se 
konala 18. září 2020. Dalším programem pro všechny žáky byla přesunutá premiéra 
baletu Šípková Růženka, která se ovšem neuskutečnila vzhledem k uzavření škol  
a probíhající distanční výuce. V prosinci vybraní žáci nejstarší skupiny prezentovali 
taneční obor ve společném videu Vánočního PF. Natáčení probíhalo v Červeném kostele 
v Hlučíně. 
Další výuka probíhala distančním způsobem. I tak jsme zařadili taneční praxi a začali se 
připravovat k závěrečnému vystoupení. Žáci si výborně osvojili připojení k distanční 
výuce a byli schopni pracovat v rámci svých aktuálních možností. V dubnu se k distanční 
výuce připojily šablony odborníka z praxe ve výuce. 
Po znovuotevření škol jsme se již aktivně podíleli na připravovaných akcích. Prvním 
představením byla Carmen, která se uskutečnila 18. června 2021 na nádvoří hlučínského 
zámku. Představili se žáci dvou nejstarších skupin. Představení hudebně doprovázeli 
kolegové z hudebního oddělení. 
Druhou akcí byl očekávaný Závěrečný a absolventský koncert všech žáků tanečního 
oboru. Koncert se konal 24. června 2021 v Kulturním domě v Hlučíně.  
V průběhu školního roku se podařilo uskutečnit několik akcí v rámci projektu  
„Šablony II“: Odborník z praxe v hodinách street dance i klasický tanec, projektové dny 
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ve škole, 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 2020/2021 
 

Výuka výtvarného oboru probíhá na hlavním pracovišti v budově zámku v Hlučíně a na 
odloučených pracovištích v Píšti, Hati a Dolním Benešově. Vyučují zde tři pedagogové: 
paní Liana Janíková, pan Vladimír Harman a MgA. Marek Hruška. Výtvarný obor 
navštěvovalo 201 žáků, jedná se tím pádem o druhý největší obor školy (hned po oboru 
hudebním). 

Školní rok začal tradičně změnou výzdoby chodeb a sálu na hlavní budově (p. Harman) 
a účastí na 8. ročníku Múz Ilji Hurníka, na kterých byli oceněni tito žáci: Zlaté pásmo 
získala Marie Losková (p. Hruška); stříbrná pásma: Thea Slavíčková a Julie Janečková 
(p. Janíková), Julie Kalabisová a Jáchym Pchálek (p. Hruška). 

Školní rok byl značně narušen pandemií COVID-19 a přijatými opatřeními Vlády ČR. 
Ode dne 14. října 2020 Vláda ČR omezila prezenční výuku a nařídila výuku distanční do 
6. 12. 2020. Při distanční výuce byl v rámci celého VO realizován velký projekt 
vánočních omalovánek (žáci vytvořili v rámci distančně zadaných úkolů předlohy, které 
byly následně digitálně zpracovány). Tato autorská omalovánka byla profesionálně 
vytištěna a poté rozdána všem žákům celé školy jako malý dárek. Na tomto projektu se 
podíleli všichni pedagogové VO, o grafickou úpravu a realizaci tisku se postaral p. 
Hruška. Výsledné obrázky byly použity i do celoškolního video-projektu “PF 2021”, 
které mj. prezentovalo naši školu na mezinárodní on-line přehlídce Corona Multimedia 
Showcase, na které byla oceněna čestným uznáním i práce Julie Kalabisové (p. 
Hruška).  Kromě tohoto projektu bylo prostřednictvím Facebookových stránek školy 
realizováno několik tzv. on-line výstav prací žáků (p. Janíková).  

Druhé pololetí bylo opět poznamenáno nařízeními Vlády ČR, která od 4. ledna 2021 opět 
omezila prezenční výuku a nařídila výuku distanční až do 23. 5. 2021. V únoru (za 
nepřítomnosti žáků) byly vymalovány prostory učeben Hlučínského zámku. Od března 
byly spuštěny v rámci distanční výuky i pravidelné on-line konzultace pro žáky, 
prostřednictvím platformy Google Classroom. V březnu škola zaznamenala další úspěch, 
a to s videem “Jak vzniká má kresba” Valentýny Lukášové (p. Hruška), které získalo cenu 
diváka na celostátní mezioborové přehlídce Pošli to dál 2021. Mezi další úspěchy roku 
patří žačka Helena Roubalová, která se svou malbou získala stříbrné pásmo na 
Mezinárodní výtvarné soutěži online pořádané ZUŠ Kopřivnice (p. Janíková) a Aneta 
Michňová, která byla oceněna na 1. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Art Freud 
2021 (p. Hruška). 

Mezi další soutěže a přehlídky, kterých se výtvarný obor účastnil, patří např. Mezinárodní 
dětská výtvarná výstava Lidice (p. Janíková), XXV. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu 
Hany Greenfieldové (p. Janíková), účast na on-line soutěžní přehlídce “Čímtačára” (p. 
Janíková, p. Hruška) nebo účast na Svět očima dětí 2021 (p. Janíková). 
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V květnu bylo vyhotoveno tablo školy (p. Harman), došlo také k ukončení projektu ”ICT 
ve vzdělávání” v rámci programu Šablony II., díky kterému má škola k dispozici iPady. 
Poslední lekcí byla on-line hodina za účasti odbornice z praxe, kterou byla pražská 
výtvarnice, animátorka, ilustrátorka a pedagožka MgA. Anna Mastníková. Projekt měl na 
starosti p. Hruška za asistence paní Krejčířové z TO. 

V červnu se uskutečnila jedna z prvních veřejných akcí roku za účasti žáků a rodičů – 
obhajoby absolventských prací, komentovaná prohlídka závěrečných prací, při nichž byli 
slavnostně vyřazeni absolventi školního roku 2020/2021. 

V rámci DVPP se zúčastnila p. Janíková s p. Hruškou webináře “Nenechme si vzít 
výtvarku I – Jde to i distančně” pořádaného KVIC. 

Na střední umělecké školy byli ve školním roce 2020/2021 přijati: 

Valerie Lamaczová, SŠUŘ, obor ilustrace a počítačová tvorba, připravoval p. Harman; 
Karolína Ulrychová, SŠUŘ, obor interiérový design, připravoval p. Hruška 

 
 
Zpracoval vedoucí výtvarného oboru MgA. Marek Gabriel Hruška 
 
 
 
 
PŘEHLED ČINNOSTI LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM 
ROCE 2020/2021 
 
Výuku LDO jsme zahájili řádným studiem, posléze jsme však přešli do formy distanční, 
což pro mnohé žáky bylo velmi náročné. Přesto jsme našli společný způsob, jak se 
pravidelně setkávat přes platformu google učeben a vytvořili si postupně jistou strukturu 
výuky, která byla alternativou výuky řádné. 
V prvním pololetí jsme se zapojili do celoškolního projektu vytváření video PF školy, 
kdy na základě vybraného textu vznikla pěkná mezioborová práce. 
Další skupinka pracovala společně s žáky smyčcového oddělení na vánočním čtení knihy 
Děti z Bullerbynu Astrid Lingrenové s hudebním podkladem. 
S nejstaršími žáky jsme pokračovali v práci na textu Tracyho Tygr Williama Saroyana, 
kterou jsme dovedli až k závěrečnému záznamu scénického čtení. 
Na začátku 2. pololetí jsme se všemi žáky LDO začali pracovat na společném projektu, 
videoklipu k písni Beáty Hlavenkové "Infancy", který jsme ke konci roku zveřejnili jako 
závěrečnou práci našeho oboru pod názvem "Pod rouškou". Se všemi výstupy LDO 
jsme se zúčastnili video přehlídky ZUŠ "Pošli to dál".  
V květnu proběhla online forma divadelní soutěže "Ostravská lokálka", kde jsme získali 
3 ocenění a jeden postup do celostátního kola online přehlídky „Dětská scéna 2021“. 
Taktéž jsme získali jeden postup do celostátního kola v sólové recitaci a naše žákyně nás 
reprezentovala ve Svitavách. 
Školní rok 2020/2021 byl úspěšný, ale velmi náročný. 
 
 
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 
2020/2021 
 
Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala výuka z větší části distančně, díky 
výborné spolupráci žáků i rodičů a kreativitě pedagogů pobočky se však podařilo celé 
období zdárně překlenout. Počátkem školního roku, ještě v době prezenční výuky jsme 
stihli zrealizovat Absolventský koncert, který byl odložen z června roku 2020, připraveni 
byli také žáci na přehlídku Magický klavír v proměnách času, která bohužel již 
neproběhla. Po nařízení distanční výuky byla možnost koncertovat výrazně omezená. I 
přesto se naši žáci zúčastnili několika veřejně prezentovaných projektů, například Pošli 
to dál, Corona Multimedia Showcase či prezentace na facebooku školy. Aktivní byli také 
žáci zdejšího výtvarného oboru na online výstavách na facebooku.  
 V době částečného uvolnění opatření se uskutečnily Vánoční hodiny v obřadní síni, aby 
si žáci mohli zahrát v důstojném prostředí a na koncertní nástroj. Koncem roku se 
uskutečnily ze stejného důvodu individuální předehrávky žáků houslové a klavírní třídy 
na zámku v Dolním Benešově, bez účasti rodičů. Ze všech těchto akcí byly pořízeny 
nahrávky. Žáci pobočky se zúčastnili nahrávání závěrečného a absolventského koncertu 
ZUŠ a zajistili kulturní program při předávaní maturitních vysvědčení hlučínského 
Gymnázia J. Kainara v Červeném kostele v Hlučíně. 
Spolupráce s vedením KD Dolní Benešov a MěÚ je nadále výborná. Zdárně se rozvíjí 
také spolupráce se ZŠ Dolní Benešov. V závěru školního roku jsme se podíleli na akci 
Hudební aktivity komunitního osvětového setkávání v rámci projektu s názvem „Rozvoj 
vzdělávání žáků ZŠ Dolní Benešov. 
Postupovou a závěrečnou zkoušku vykonali všichni žáci pobočky v řádném termínu a 
v uvedeném rozsahu. Navzdory poměrně dlouhé době distanční výuky jsme 
nezaznamenali u stávajících žáků žádný výrazný pokles zájmu o hudební vzdělávání. 
K talentovým zkouškám se dostavilo 11 žáků. 
 
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 2020/2021 
 
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 pracovišti v Hati vyučuje paní 
učitelka MgA. 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 21 žáků různých ročníků z obcí Hať a Darkovice. 
Naši žáci se aktivně zapojují do kulturního a společenského života v obou obcích. 
Vystupují na různých akcích, například u příležitosti Dne obce, 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. 
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Bohužel i letošní školní rok silně poznamenala mimořádná situace s výskytem nemoci 
COVID – 19, takže od října 2020 do začátku dubna 2021 probíhaly soutěže, koncerty  
a předehrávky v online podobě nebo formou nahrávek. 
Podobně jako v minulých letech 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, pokud 
se mohou realizovat. 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 2020/2021 navštěvovali žáci na pobočce v Píšti výtvarný i hudební obor, 
viz Zpráva o činnosti výtvarného oboru na pobočkách Hať a Píšť ve školním roce 
2020/2021 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 2020/2021 

 
Začátek školního roku proběhl standardním způsobem na obou pracovištích. Zájem žáků 
o výtvarný obor byl na očekávané úrovni a v dostatečném počtu na pokrytí stavu skupin.  
Po měsíci prezenční výuky byla v říjnu výuka v důsledku epidemie COVID-19 změněna 
na výuku distanční. Následkem těchto opatření vznikl v pololetí školního roku značný 
úbytek žáků, zvláště na pobočce v Píšti a částečně i v Hati. Distanční výuka probíhala 
formou konzultací přes PC a formou zasílání úkolů žákům. Po vypracování zasílali žáci 
úkoly zpět k hodnocení. Prostřednictvím PC probíhala komunikace nejen s žáky, ale  
i s rodiči. Po obnovení výuky v květnu letošního roku pokračovali žáci opět v prezenční 
výuce.  
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 dvou skupin převážně dětí nižších 
ročníků ZŠ. Ve školním roce 2020/2021 na zdejší pracoviště nastoupilo 17 žáků. Starší 
žáci již dojíždějí na výuku do Hlučína.  Jedna z letošních absolventek je rovněž žákyní 
tohoto pracoviště.  
Na pracovišti v Hati nastoupilo do výuky v jedné skupině 11 žáků. Výuka nadále probíhá 
v klasické třídě, ve které je dopolední výuka ZŠ a odpolední výuka ZUŠ. Z tohoto důvodu 
není možné provádět některé úkoly běžné na pracovišti v Píšti nebo na kmenové škole 
v Hlučíně. Zdejší vedení školy zajišťuje především svou vlastní výuku. Proto  
je prostor pro výuku omezen, a taktéž je omezen prostor pro  uložení  výtvarného 
materiálu. Přesto zde děti dochází rády a komunikace s rodiči je na dobré úrovni. 
Ve školním roce absolvovaly v prvním stupni tři žákyně, jenž všechny docházely na 
kmenovou školu v  Hlučíně. Vzhledem k průběhu školního roku a nemožnosti osobní 
kontaktu s těmito žáky byla náročnost zpracování absolventských prací pro tyto žáky 
velmi vysoká. Přesto se žákyně Adéla Badejová, Vanessa Molová a Alexandra Nikolová 
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svých úkolů zhostily na jedničku. Žákyně Valerie Lamaczová vykonala úspěšně přijímací 
zkoušky na střední uměleckou školu Gutějevova v Ostravě. 
 
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 
2020/2021 
 
Výuka hudebního oboru na pracovišti v Píšti probíhala po dobu uzavřených škol online, 
poté na ZŠ Píšť. 
Kromě individuálních hodin (učitelé J. Prengel a R. Slaninová) se na pracovišti vyučovala 
i jedna hodina hudební nauky (vyučuje R. Slaninová), na kterou docházeli žáci 1. - 5. 
ročníku ZUŠ (i jiných učitelů než výše zmíněných), kteří bydlí v Píšti.  
Hudební nauka fungovala formou online konzultací a zadávání učiva v Google učebnách. 
Mladší žáci pracovali v podstatě bez problémů. Starší žáky bylo třeba vícekrát upomínat, 
aby reagovali a připojili se také na online konzultace. Po zahájení individuální výuky opět 
prezenční formou (od 12. 4.) pokračovala výuka HN nadále distančně, ale se všemi 
mladšími žáky probíhaly osobní konzultace každý týden.  
Pro výuku hudební nauky je využita třída s počítačem a přístupem k internetu  
s interaktivní tabulí. Docházka (v případě online hodin připojování přes Google učebny) 
byla bez problémů, příprava žáků do hodin celkem v pořádku. Tematický plán u všech 
žáků je splněn. 
S ředitelem Základní školy v Píšti bylo domluveno, že zdejší učebna bude od nového 
školního roku k dispozici pouze pro účely výuky hudebního oboru ZUŠ. Doposud 
sloužila část třídy i jako sklad učebnic a map. Veškeré učební materiály byly tedy 
přesunuty a začátkem července proběhlo na třídě malování. V přípravném týdnu nového 
školního roku byla třída vybavena novým nábytkem a celkově bude její prostředí jistě 
působit mnohem estetičtěji, než jak tomu bylo v uplynulých letech. 

 
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 
2020/2021 
 
Na odloučeném pracovišti v Šilheřovicích se v  roce 2020/2021 vyučovala hra na klavír 
(10 žáků) a hudební nauka (vyučující Lucie Tkačíková), kterou  navštěvovali i žáci 
dojíždějící na výuku nástroje do Hlučína. Všichni žáci se aktivně účastnili distanční 
výuky a školní rok zvládli dobře.  
 
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 
2020/2021 
 
Jako každý rok se i letos naši žáci zúčastnili soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka, která 
se uskutečnila 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.  
 
Múz Ilji Hurníka se zúčastnil náš výtvarný obor a Zlaté pásmo získala Marie 
Losková, stříbrná pásma Julie Kalabisová a Jáchym Pchálek ze třídy MgA. Marka 
Hrušky, ze třídy paní Liany Janíkové získaly stříbrná pásma Thea Slavíčková a Julie 
Janečková. 
V letošním školním roce se Múz Ilji Hurníka zúčastnil jen náš výtvarný obor, protože 
hudební část byla zrušena z důvodu protiepidemických opatření. Práce žáků výtvarného 
oboru byly pouze zaslány k posouzení porotě.  
 
Zapojili jsme žáky školy také do zajímavého projektu Corona Multimedia Showcase, on-
line platformu pro prezentaci dětí a mládeže z celého světa odrážejících jejich životy  
v době poznamenané pandemií COVID-19. V tomto projektu získala naše škola čestné 
uznání za vánoční PF 2021, stejně  jako žákyně Julie Kalabisová za svůj "autoportrét" 
a Barbora Plačková spolu s Evou Poštulkovou za svou "Vánoční nahrávku". 
 
  
ÚSPĚCHY KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ 
  
V letošním školním roce neprobíhaly soutěž ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR ve hře na klavír. 
Využili jsme proto jiných soutěží k prezentaci svých žáků. Na klavírním oddělení 
aktuálně máme velmi úspěšnou žákyni Magdalénu Kovářovou, která se jeví jako 
generační talent. Magdaléna Kovářová získala mnohá ocenění: 

- v soutěži Mladí pianisté hrají na klavír Steinway & Sons - 2. cenu 
- v mezinárodní výtvarné a hudební soutěži Kopřivnice - 1. místo a cenu poroty 
- v soutěž Prague Junior Note - 1. místo 
- v mezinárodní soutěži Florestana Rossamandiho – 1. místo a cenu absolutního 

vítěze 
Magdalena Kovářová, spolu se svou pedagožkou, získala také účast v programu 
MenART, kde si je vybral mentor Ivo Kahánek! 
 
 
  
ÚSPĚCHY SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ 
  
I přes pandemii a omezení výuky byli úspěšní také žáci smyčcového oddělení. V soutěži 
Gustava Mahlera získali naši violoncellisté několik cen. Žáci Vanda Peterková, Matěj 
Glac a Jan Poštulka čestné uznání. Další soutěží, které jsme se zúčastnili, byla Újezdská 
notička, kde žákyně Mia Pravňanská získala 1. místo a Dorota Hartmanová místo 2.  
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Žáci violoncellové třídy paní učitelky Ilony Kučerové se v druhém pololetí školního roku 
zúčastnili také Mezinárodní výtvarné a hudební soutěže Kopřivnice, kde Jan Poštulka 
získal 2. místo a Matěj Glac 3. místo.  
 
 
ÚSPĚCHY AKORDEONOVÉHO ODDĚLENÍ 
 
Několika významných soutěží se zúčastnily také žákyně akordeonového oddělení.  
V soutěži Czech accordion online competition získala Anežka Petermanová stříbrné 
pásmo a Anna Lapčíková pásmo bronzové. Czech Accordion Online Competition byla 
současně výběrovým kolem pro světovou soutěž CMA pořádanou Frédérikem 
Deschampsem, který si vybral ze soutěže několik kandidátů do dalšího postupu pro soutěž 
CMA. Jedním z nich je i naše žákyně Anežka Petremannová. Další kolo soutěže proběhne 
v září a v listopadu v Truskavci na Ukrajině, kde proběhne finále této soutěže! 
  
ÚSPĚCHY PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ 
 
Naše žačka Natálie Baďurová pod vedením Mgr. Pavla Kozla se v rámci distanční výuky 
připravila na pěveckou soutěž Hlas Slezska roku 2020, kde získala stříbrné pásmo. 
 
Většina výše zmíněných soutěží proběhla distanční online formou. Všem žákům  
a pedagogům gratulujeme! 
 
 
Nejúspěšnější žáci a učitelé ve školním roce 2020/2021 
 
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 2020/2021 byli oceněni tito žáci: Helena Roubalová, Marie Losková, 
Julie Janečková, Thea Slavíčková, Julie Kalabisová, Jáchym Pchálek, Valerie 
Lamaczová, Karolína Ulrychová, Valentýna Lukášová, Marie Slaninová za výtvarný 
obor, dále pak Magdaléna Kovářová, Anna Lapčíková, Anežka Petermannová, Matěj 
Glac, Jan Poštulka za hudební obor a Nikol Schmidtová, Johana Bublíková, Patricie 
Gajdová, Boris Guňka, Adrian Míl za literárně dramatický obor. 
Oceněni byli absolventi všech oborů ve spolupráci se SRPŠ tak, jako je v naší škole 
obvyklé. Pedagogové byli oceněni neveřejně za přítomnosti ostatních zaměstnanců školy 
a letos jsme ocenili za vynikající pedagogickou práci kolegyně MgA. Evu Mitáčkovou  
a Martu Dvořákovou. Věříme, že v následujícím školním roce se budeme moci opět vrátit 
k veřejnému oceňování žáků a pedagogů. 
Rádi bychom podotkli, že naši pedagogové v daném školním roce vynaložili obrovské 
úsilí v pedagogickém procesu tak, aby udrželi v komplikovaných podmínkách distanční 
výuky úroveň uměleckého vzdělávání, ale také motivaci svých žáků! Proto by si ocenění 
zasloužili všichni bez výjimky. 
 
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.  



Výroční zpráva o činnosti školy – ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o., školní rok 2020/2021 
 
 

   

21 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2020/2021 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 2020  

A. PŘÍJMY         
Úplata za vzdělávání      1 802 890 Kč  
Výnosy z pronájmu      4 800 Kč  
Úroky        23 571 Kč  
Zúčtování fondů      26 375 Kč  
Jiné ostatní výnosy      96 584 Kč  
Investiční transfer      24 179 Kč  
Příspěvky a dotace na provoz     21 292 520 Kč  
Příjmy celkem      23 270 919 Kč  
          
B. VÝDAJE         
Investiční výdaje      66 000 Kč  
Neinvestiční výdaje      23 014 262 Kč  
v tom:          
 - spotřeba materiálu      287 650 Kč  
 - spotřeba energie      236 702 Kč  
 - opravy a udržování      92 089 Kč  
 - cestovné        24 871 Kč  
 - náklady na reprezentaci     8 847 Kč  
 - služby        592 859 Kč  
 z toho:        
  - poštovné a služby telekomunikací   29 484 Kč  
  - nájemné      120 000 Kč  
  - zpracování mezd     64 293 Kč  
  - revize a odborné prohlídky    13 768 Kč  

 
 - drobný dlouhodobý nehmotný 
majetek  58 876 Kč  

  - náklady na poplatky za bankovní služby 5 673 Kč  
 - mzdové náklady      15 594 477 Kč  
 v tom:        
  - mzdové prostředky     15 261 007 Kč  
  - mzdové prostředky a OPPP z ostatních zdrojů 121 018 Kč  
  - ostatní platby za provedenou práci  150 000 Kč  
  - náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 62 452 Kč  
 - zákonné sociální pojištění     5 178 097 Kč  
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 - jiné sociální pojištění      60 697 Kč  
 - zákonné sociální náklady     428 151 Kč  
 z toho: další vzdělávání pedagogických pracovníků  63 698 Kč  
 - odpisy dlouhodobého majetku     76 496 Kč  
 - náklady z pořízení drobného dlouhodobého 
majetku  424 779 Kč  
 - daň z 
příjmů       4 479 Kč  
 - ostatní náklady z činnosti     4 068 Kč  
          
Dle výkazu Zisku a ztráty bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč 256 
657. 
Návrh na rozdělení zlepšeného VH do 
fondů:  Rezervní fond 226 667  
     Fond odměn 30 000  
          
          Stavy fondů hmotné zainteresovanosti    
          
  Fond Stav k 1. 1. 2020     Stav k 31. 12. 2020  
  Odměn  326 211      426 211      
  FKSP  244 629      492 336      
  Rezervní  558 309      674 554      
  Fond investic 73 970      85 286      
          
          
           Stav financí k 31. 12. 2020      
  Běžný účet celkem   4 149 892,26 Kč   
   v tom:       

   
 - provozní 
prostředky  2 963 841,24 Kč   

    - fond rezervní   674 553,93 Kč   
    - fond odměn   426 210,59 Kč   
    - fond reprodukce HIM 85 286,50 Kč   
  FKSP     469 563,77 Kč   
  Pokladna     5 822,00 Kč   
          
          
Vyhotovila: Ing. J. Hrušková, ekonomka      
V Hlučíně 18. 10. 2021        
          
       MgA. Jan Huszár   
       ředitel školy   
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů 

 
Škola se z důvodu pandemie ve školním roce 2020/2021 nezapojila nově do žádných 
rozvojových a mezinárodních programů. 
 
 
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 2020/2021 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými subjekty i online a 
společným vzděláváním v Koncertním sále školy. 

 
 

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 
měla být ukončena 31. 3. 2021, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a s tím 
související uzavření škol byl projekt na základě žádosti prodloužen do 30. 9. 2021. 
Zasahuje tedy školní roky 2019/2020, 2020/2021 a po schválení žádosti o prodloužení i 
školní rok 2021/2022. 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 
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Čerpání projektu a realizace aktivit je však enormně poznamenána pandemií, což celkově 
všechny aktivity ohrožuje vzhledem k nemožnosti jejich uskutečnění. Realizační tým 
spolu s pedagogy nastavil nové termíny a způsoby čerpání jednotlivých zbývajících 
šablon a to s jediným cílem – realizovat, vzhledem k okolnostem, v maximální možné 
míře všechny zbývající aktivity projektu.  
 
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, p. o. ve školním roce 2020/2021 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 
úrovni. V oblasti čerpání FKSP je spolupráce funkční. U příležitosti zahájení školního 
roku jsme na konci srpna 2020 uspořádali kulturně společenskou akci v E-motion parku 
v Ostravě. Protože nám epidemiologická situace nedovolovala zorganizovat další 
kulturně společenské akce, odbory se s vedením školy dohodly a zajistily zaměstnancům 
vitamínové balíčky, plavenky a příspěvek na dovolenou. Další možnost, společně se 
setkat, jsme měli až v červnu 2021, kdy jsme uspořádali 18. 6. posezení s baletním 
představením Carmen a dne 28. 6. Posezení k závěru školního roku v Kuželně 
v Dobroslavicích. 
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. 
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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. 
 
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.  
Město podporuje školu finančně jednotlivými dary přes naše SRPŠ, stejně tak nám 
vychází vstříc celoročně při řešení celé řady různých problémů a úkolů. Letos se nám od 
města Hlučín podařilo získat dotaci na pořízení profesionálního dataprojektoru, který nám 
umožní v budoucnu rozšířit technické možnosti konaní koncertů a jiných akcí školy. 
 
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.  
 
Poprvé jsme navázali spolupráci s taneční skupinou Saltatores, díky které jsme mohli 
vytvořit taneční projekt Velikáni. Projekt zasáhl i do následujícího školního roku 
2021/2022. Svou velikostí se řadí k těm největším, které jsme dosud realizovali. 
Spolupráce s ostatními partnery byla pozastavena z důvodu pandemie. Věříme však, že 
v příštím školním roce obnovíme vazby a spolupráce bude moci být obnovena.  
 
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 
2020/2021. 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. 
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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, 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, vzhledem k celospolečenské situaci, jako velmi 
úspěšný. Důkazem je několik zajímavých projektů, úspěchy našich žáků v mnoha 
soutěžích a pořádání online koncertů. Situaci s pokračující distanční výukou se však 
podařilo znovu velmi dobře zvládnout už s nabytými zkušenostmi z druhého pololetí 
předchozího roku.  Velkým pokrokem byla skutečnost, že se do distanční výuky zapojila 
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naprostá většina žáků napříč všemi obory. Problémy byly pouze v jednotkách, ale i ty se 
nám podařilo postupně zvládnout a problémy vyřešit. Tímto bychom zde chtěli znovu 
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. Díky všem zkušenostem s distanční výukou a technikou a způsobem, kterým jsme 
ji zvládli realizovat, však budeme nesmírně rádi, kdyby existovala i sebemenší možnost, 
abychom se jí už v budoucnu nadobro vyhnuli. Některé prvky distanční výuky, do té doby 
neznámé, ale do běžné výuky implementujeme a budeme je využívat i nadále. 
Počet kulturních akcí, které jsme uspořádali, byl proto omezený. I tak se však škola dále 
profiluje jako úspěšná a konkurence schopná. Svědčí o tom měsíc červen 2021, kdy se 
pedagogové s enormní chutí a silou vrhli realizovat mnoho akcí pro naše žáky.  
Organizace ani v době omezení provozu nepřestala investovat finanční prostředky 
do obnovy a reprodukce majetku. Celkově jsme investovali Kč 443 231,42; z toho 
například Kč 170 517,10 do učebních pomůcek a Kč 104 645,40 do ostatního majetku.  
Namátkou vyberme třeba nákup  pianina, klarinetu, karbonových smyčců, počítače a 
monitoru, notových stojanů apod.  
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 již 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 2020/2021 budou seznámeni všichni zaměstnanci na pedagogické radě dne 
16. 11. 2021. 
 
 
 
V Hlučíně, dne 26. října 2021      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 
Ano Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

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

Ano Vzdělávání seniorů 
Ne Občanské vzdělávání 
Ne Čeština pro cizince 
Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Ne Jiné – vypište:……………………………. 
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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  
 

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

 
 
 
 
Projekty již v realizaci: 

Název 
projekt
u 
 

Operační 
program/Z
droj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

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

Rozpoče
t 
projekt
u 
(v případ
ě 
partnerst
ví také 
částka, 
která 
připadá 
na 
školu) 
 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Obdob
í 
realiza
ce  
 

Šablon
y II-

profesn
í rozvoj 
pedago

gů a 
rozvojo

vé 
aktivity 

pro 
žáky 

v ZUŠ 
Hlučín 

Výzkum, 
vývoj a 

vzdělávání/E
SF a státní 
rozpočet 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0
012498 

Příjemce Kč 
1 471 40

1,- 

Profesní 
rozvoj 

pedagogů 
prostřednictví

m 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 – 
30. 9. 
2021 

 
 


