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1. Základní údaje o škole
Název:

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Sídlo:

Lidická 639, 749 01 Vítkov

Právní forma:

Příspěvková organizace

IČO:

47813598

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Ředitelka:

Lenka Šimerová

Statutární zástupce:

Naděžda Kalusová

Další místa poskytovaného vzdělávání:
Březová 78, 747 44
ČSA 325, Budišov nad Budišovkou, 747 87
Melč 192, 747 84
Husova 629, Vítkov, 749 01
Opavská 34, Vítkov, 749 01
Větřkovice 127, 747 43
Vodní 343, Vítkov, 749 01
Zařazení do sítě škol:

22. 7. 1996

Poslední změna v rejstříku škol: 1. 7. 2014
Kapacita školy dle zařazení:

450 žáků

Kontakt na zařízení:

Telefon: 556 300 456

604 258 275

e-mail: info@zus-vitkov.cz
www:

www.zus-vitkov.cz

Souhlas s používáním osobních údajů, v souladu s GDPR, dává zákonný zástupce žáka zároveň s podpisem
na přihlášce žáka do základní umělecké školy. Souhlas s používáním osobních údajů zletilých žáků,
v souladu s GDPR, je ošetřen na samostatném dokumentu, který žáci dostávají k podpisu po dovršení
zletilosti.
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2. Přehled oborů vzdělávání
Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání ve třech uměleckých oborech:
a/ hudebním

b/ tanečním

c/ výtvarném

Rozpis výuky uměleckých oborů v jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání:
•

Lidická 639, Vítkov /hlavní budova /: výtvarný obor, hudební obor – výuka hry na akordeon,
keyboard, klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní
roh, pozoun, baskřídlovku, tubu, sólový zpěv, orchestry, soubory, pěvecký sbor, hudební nauka

•

Vodní 343, Vítkov /vedlejší budova/: taneční obor, hudební obor – výuka hry na bicí nástroje,
rytmické uskupení

•

ČSA 325, Budišov nad Budišovkou /budova SVČ/: hudební obor – výuka hry na dechové
nástroje, hudební nauka

•

Melč 192 /budova ZŠ/: hudební obor – výuka hry na klavír

•

Vítkov, Husova 629 /budova MŠ/: hudební obor – přípravné studium /výuka hry na zobcovou
flétnu/ v současné době zde nevyučujeme – nezájem vedení MŠ

•

Vítkov, Opavská 34 /budova MŠ/: hudební obor – přípravné studium /výuka hry na zobcovou
flétnu/ v současné době zde nevyučujeme – nezájem vedení MŠ

•

Větřkovice 127 /Budova ZŠ a MŠ/: hudební obor – přípravné studium /výuka hry na zobcovou
flétnu/

•

Březová 78 /budova ZŠ a MŠ/: výtvarný obor

Přehled celkového počtu žáků ve školním roce 2020/2021
Obor

Počet žáků

Hudební

192

Taneční

57

Výtvarný

49

Celkem

298
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Ve školním roce 2020/21 pracovalo ve škole 15 kvalifikovaných učitelů, z toho 1 učitel byl
na dlouhodobé pracovní neschopnosti a v lednu 2021 ukončil pracovní poměr dohodou. Od 1.9.2020
nastoupil na zkrácený pracovní úvazek nový učitel hry na kytaru (za p. učitelku, která odešla učit na školu
blíže svému trvalému bydlišti) a v srpnu 2021 pracovní poměr na naší škole ukončil. V současné době
všichni pedagogičtí pracovníci na pracoviště dojíždějí.
V hospodářské správě zůstávají ekonomka, uklízečka na zkrácený pracovní úvazek a na dohodu
o pracovní činnosti je zaměstnán pracovník na údržbu a topení.

Přehled zaměstnanců ZUŠ Vítkov – 2020/2021
Hudební
obor
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci

Taneční
obor

Výtvarný obor

1

1

-

-

-

8

1

1

1. pololetí 15
2. pololetí 14

Z toho ženy

Celkem
1. pololetí 15
2. pololetí 14

3
1. pololetí 18
2. pololetí 17

Přehled pedagogických pracovníků a předměty /obor, které vyučují
Vyučovaný předmět
1 učitel

bicí nástroje, rytmické uskupení,

1 učitelka

housle, klavír, smyčcový soubor

1 učitelka

taneční obor

1 učitelka

příčná flétna, zobcová flétna

1 učitel

žesťové nástroje, souborová hra, dechový orchestr

1 učitel

žesťové nástroje, zobcová flétna, hudební nauka

1 učitel

kytara, kytarový soubor

1 učitel

klavír, zpěv, pěvecký sbor

1 učitelka

klavír, korepetice, hudební nauka

1 učitelka

klavír, keyboard

1 učitelka

výtvarný obor

2 učitelé, ve II. pololetí 1 učitel žesťové nástroje, zobcová flétna, hudební nauka
1 učitel

klarinet, saxofon, zobcová flétna

1 učitelka

akordeon, keyboard, akordeonový orchestr
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4. Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy
Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2 odst. 1 – 4 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání. Talentové zkoušky a přijímací řízení proběhly v měsíci červnu 2021. Každoročně
pořádáme před termínem talentových zkoušek a přijímacího řízení výchovné koncerty pro žáky mateřských
a základních škol z Vítkova a okolí, na nichž jsou žákům zábavnou formou přestaveny všechny nástroje
a obory, které jsou na naší škole vyučovány. Tyto koncerty se těší velké oblibě jak u samotných žáků, tak
i u jejich pedagogů.
Vzhledem k epidemickým opatřením v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 se ve školním roce
2020/2021 nekonaly žádné tyto koncerty pro žáky. Také samotné konání talentových zkoušek probíhalo
ve znamení zvýšených hygienických i organizačních opatření, aby nedocházelo ke zvýšené kumulaci osob
v budově školy.

Výsledky přijímacího řízení v roce 2020/2021
hudební obor

taneční obor

výtvarný obor

celkem

Přípravné studium I.

15

2

0

17

Přípravné studium II.

12

1

3

16

I. stupeň

26

0

11

37

II. stupeň

0

0

0

0

celkem

53

3

14

70

5. Údaje o výsledcích vzdělávání
Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka v přípravném studiu i všech ročnících a stupních
základního studia všech oborů podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy
ve Vítkově, platného od 1.9.2012 a aktualizovaného k 1.9.2020.

Přehled celkového prospěchu žáků ve školním roce 2020/21
Stupeň celkového hodnocení

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Na konci 1. ploletí

245

6

0

Na konci 2. pololetí

215

5

0

Počty absolventů ve školním roce 2020/21
Obor

I. stupeň

II. stupeň

Celkem

Hudební

12

2

14

Taneční

5

0

5

Výtvarný

1

0

1

Celkem

18

2

20
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Soutěže a soutěžní přehlídky
Soutěže a soutěžní přehlídky pořádané prezenčním způsobem byly z důvodu koronavirové pandemie
v tomto školním roce zrušeny.
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili výtvarné soutěže ZUŠ Zdeňka Buriana Kopřivnice s názvem
„Mezinárodní výtvarná soutěž online 2021“, v níž Barbora Topiarzová obsadila Zlaté pásmo a Kateřina
Seidlerová Cenu poroty.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
ZUŠ Vítkov má zpracovaný Minimální preventivní program, který byl vytvořen podle
Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT22294/2013-1, včetně příloh a Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí
a mládeže MŠMT č.j.: 21291/2010-28.
Minimální preventivní program stanovuje vlastní postupy ZUŠ Vítkov v této oblasti. Škola vede
žáky ke kultivovanému projevu a chování, čímž jednoznačně vytváří prevenci proti sociálně patologickým
jevům jako jsou vandalství, záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek apod. V oblasti sociálně
patologických jevů škola žádné problémy neřešila.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno většinou individuální formou
seminářů podle každoročně zpracovávaného plánu. Učitelé měli možnost si zvolit vzdělávání podle
vlastních studijních zájmů s přihlédnutím k potřebám a rozpočtovým možnostem školy. Pedagogové se
dále vzdělávali a vyhledávali aktuální informace ze svého oboru především formou samostudia,
v předkovidové době také sledováním a porovnáváním výkonů žáků v soutěžích a přehlídkách.
Datum
11.9.2020

Název a místo vzdělávání
Využití nových metod a forem v počátcích výuky houslové hry na ZUŠ, NPI
Ostrava

Počet učitelů
1

19.9.2020

Uplatnění akordeonu v praxi, JK Ostrava

1

19.9.2020

Kraetivní přístup k výce hry na malý buben a melodické bicí nástroje, Brno

1

3.10.2020

Současné trendy ve výuce tance, JK Ostava

1

3.10.2020

Metodika výuky hry na klavír v ZUŠ, JK Ostrava

2

22.3.2021

Nenechme si vzít výtvarku I., jde to i distančně

1

26.4.2021

Nenechme si vzít výtvarku II., jde to i distančně

1

DVPP – Šablony II – Efektivní komunikace s rodiči

12

27.8.2020

DVPP – Šablony II – Šetříme svůj čas s aplikacemi Google

12

28.8.2020

DVPP – Šablony II – Práce učitele s dokumenty Google

12

10.5. a
12.5.2021
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Zvyšování kvalifikace:
Jedna učitelka ukončila studia na Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích (3. ročník –
flétna).
Jedna učitelka ukončila studia na Univerzitě Palackého v Olomouci (3. ročník – řízení vzdělávacích
institucí).

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled akcí pořádaných a spolupořádaných školou
ZÁŘÍ
1.9.

Imatrikulace žáků ZŠaG Vítkov, vystoupení žáků školy, Kino Panorama Vítkov
ČERVEN

14.6.

Předávání maturitního vysvědčení žákům ZŠaG Vítkov, vystoupení žáků školy,
Kino Panorama Vítkov

20.6.

Závěrečný koncert žáků tanečního oboru, Kulturní dům Vítkov

23.6.

Vystoupení žáků hudebního a výtvarného oboru na festivalu pořádaného MAP
Vítkovsko - FunTech Fest, SVČ Vítkov

V době od 5.10.2020 do 12.4.2021 byla základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zrušena
prezenční výuka ve školách a výuka byla realizována distančním způsobem. Rovněž nebyly povoleny žádné
akce, na kterých by docházelo ke shromažďování obyvatel. Z téhož důvodu byly zrušeny i všechny
naplánované koncerty, soutěže, vystoupení i pracovní soustředění.
Aby se alespoň částečně mohli žáci ZUŠ Vítkov prezentovat na veřejnosti, připravili učitelé během
distanční výuky „Podzimní online koncert“, vytvořený z „domácích nahrávek“. V prosinci, kdy byla
povolena prezenční výuka do deseti žáků, natočili učitelé se svými žáky jednotlivé výstupy na online
Vánoční koncert. Stejným způsobem proběhl i online absolventský koncert v květnu 2021.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
a ostatních kontrolách
Ve dnech 6. – 8. 10. 2020 měla proběhnout na škole kontrola České školní inspekce, která se díky plošnému
uzavření škol neuskutečnila.

.
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10. Údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o svěřený
majetek
Základní umělecká škola vykazovala v kalendářním roce 2020 výsledek hospodaření ve výši
64 902,44 Kč.

Náklady

9 019 326,16

Výnosy

9 084 228,60

Výsledek hospodaření

64 902,44

Zlepšeného výsledku hospodaření bylo dosaženo pouze v hlavní činnosti organizace, doplňkovou činnost
organizace neprovádí.
O majetek, který byl organizaci svěřen zřizovatelem do užívání, bylo řádně pečováno, v termínech
vyplývajících ze zákonů a vyhlášek jsou prováděny všechny revize a kontroly. V rámci finančních možností
organizace jsou prováděny opravy a údržba nemovitého a movitého majetku. Přednostně však organizace
řeší a odstraňuje případné nedostatky, které vyplývají z revizních zpráv. Majetek je zabezpečen
elektronickým bezpečnostním systémem, který také prochází pravidelnou revizí.
Svěřený nemovitý majetek je řádně pojištěn ze strany zřizovatele. V hodnoceném školním roce pojistná
událost nenastala.

Stav majetku k 31. 12. 2020 v Kč
Pořizovací cena
Stavby (021)
Pozemky (031)
Samostatné hmotné movité
věci a soubory hm. mov. věci
(022)
Drobný dlouhodobý hmotný
majetek (028)
Dlouhodobý hmotný
majetek celkem

Oprávky

Zůstatková cena

9 791 851,36

3 180 426,00

6 611 425,36

81 200,00

0,00

81 200,00

2 593 448,22

2 418 395,07

175 053,15

2 365 034,59

2 365 034,59

0,00

14 831 534,17

7 963 855,66

6 867 678,51

Hlavním příjmem školy byly především příspěvky od rodičů na úhradu neinvestičních nákladů
v základní umělecké škole – celkem 733 632,00 Kč za školní rok.
Výše příjmů je většinou závislá na třech faktorech:
•

na počtu žáků v příslušném školním roce,

•

na složení žákovské základny v jednotlivých oborech,

•

na počtu žáků, kteří ukončí studium v průběhu školního roku.
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Příjmy z pronájmu movitých věcí (hudební nástroje půjčené žákům školy) ve školním roce 2020/21
činily celkem 31 350,00 Kč.

Peněžní fondy organizace k 31. 12. 2020
Název

Stav v Kč

Fond odměn

122 434,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

316 270,83

Rezervní fond

192 191,12

Investiční fond

215 561,91

Dotace, granty získané na činnost v průběhu školního roku:
Škola získala neinvestiční dotaci zřizovatele – Moravskoslezský kraj – na modernizaci a rozvoj ICT ve výši
30 000,- Kč.

Závazné ukazatele stanovené organizaci ze strany zřizovatele na rok 2020

Účelový
znak
a
33353

1
205

Závazný ukazatel

b
Přímé náklady na vzdělávání
v tom:
prostředky na platy
ostatní osobní náklady (OON)
zákonné odvody - pojistné
FKSP
přímý ONIV
Celkem – neinvestiční dotace z MŠMT
Na dezinfekční prostředky
Účelové prostředky na krytí odpisů DHM
a DNM

206

Předepsaná
Skutečně
výše vratky
Poskytnuto
použito
dotace při
k 31.12.2020
k 31.12.2020 finančním
vypořádání
1
2
3
8 064 410,00 8 064 410,00
0,00
5 886 511,00 5 886 511,00
39 420,00
39 420,00
2 002 965,00 2 002 965,00
117 731,00
117 731,00
17 783,00
17 783,00
8 064 410,00 8 064 410,00
10 000,00

10 000,00

0,00

47 000,00

47 000,00

0,00

30 000,00
Na podporu modernizace a rozvoje ICT
Celkem – neinvestiční dotace zřizovatele
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

87 000,00

Doba
0,00 použitelnosti
do 30.4.2021
57 000,00
0,00

8 151 410,00 8 121 410,00

0,00
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Účelový
Závazný ukazatel
znak
a
33353

b
Přímé náklady na vzdělávání
Limit počtu zaměstnanců

Skutečný počet zaměstnanců

Skutečně
Poskytnuto
použito
k 31.12.2020
k 31.12.2020
1
2
8 064 410,00 8 064 410,00

Předepsaná
výše vratky
dotace při
finančním
vypořádání
3
0,00

12,47
13,32
( v tom zástup za
dlouhodobě
nemocného
zaměstnance
s úvazkem 0,96 –
celorok)

Závazné ukazatele stanovené zřizovatelem organizaci byly dodrženy a poskytnuté příspěvky a dotace byly
řádně vypořádány. Limit zaměstnanců nebyl překročen.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola dlouhodobě spolupracuje se školami ze Slovenska, Maďarska, Rumunska a Srbska a městským
domem kultury v Polsku. V posledních dvou letech, kdy je situace ve světě ovlivněna koronavirovou
pandemií a s tím souvisejícími omezeními a různě vysokými hygienickými opatřeními, spolupráce s našimi
zahraničními, ale i tuzemskými partnery téměř neprobíhá.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2020/21 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace zahájila v září 2019 realizaci
dvouletého projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014081 s názvem Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity
pro žáky v ZUŠ Vítkov. Cílová částka v hodnotě 657 800,00 Kč je určená k realizaci aktivit, které jsou
zaměřeny na profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů,
zapojení odborníka z praxe do výuky a využití ICT ve vzdělávání. Vzhledem ke koronavirové pandemii,
zavedení distanční výuky a nemožnosti realizovat konkrétní šablony podle plánu, byla podána a schválena
žádost o prodloužení projektu do 28.2.2022.
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace.
Škola je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky (AZUŠ), Sdružení základních
uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA a Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol
ČR (Umělecká rada ZUŠ ČR).
Škola spolupracuje s Městem Vítkovem, obecními úřady okolních vesnic a místními i okolními
školami a školskými zařízeními, a to především formou vystoupení a koncertů. Při škole působí Spolek
rodičů a přátel školy při ZUŠ Vítkov, který pomáhá při pořádání některých akcí a finančně přispívá mimo
jiné i na tuzemské a zahraniční výjezdy i pobyty zahraničních partnerů.
Na velmi dobré úrovni je také spolupráce se základními uměleckými školami v regionu (Háj ve
Slezsku, Hlučín, Hradec nad Moravicí, Kravaře, Opava), ale i mimo něj (Rožnov pod Radhoštěm, ZUŠ
Karla Ditterse Vidnava), i když i tato spolupráce, především formou společných koncertů, byla vzhledem
k pandemii Covid-19 na nulové úrovni.

15. Závěr
Školní rok 2020/21 byl v pořadí již druhým rokem, v němž byl výchovně-vzdělávací proces ve všech
oblastech školství poznamenán celosvětovou pandemií způsobenou Covid-19. Výuka přešla prakticky od
měsíce října 2020 až do poloviny měsíce dubna 2021 (s výjimkou třech předvánočních týdnů, kdy byla
umožněna výuka žáků maximálně v desetičlenných skupinách) do distančního způsobu. Učitelé tak ze dne
na den museli zajišťovat vzdělávání žáků v náročných podmínkách, které s sebou distanční způsob výuky
přináší. Jisté zkušenosti s online výukou již sice měli z uplynulého školního roku, ale nikdo nepředpokládal,
že se objeví další vlna epidemie a s ní i opětovné uzavření škol a následně i distanční výuka. I přes to, že
učitelé poskytovali online výuku a rodičovská veřejnost jejich úsilí kvitovala s povděkem, řada z nich své
děti v pololetí školního roku odhlásila. Stav žákovské základny se citelně snížil a noví uchazeči tento deficit
již nepokryli.
Za zvládnutí komplikované výuky, kdy kromě technických problémů s dálkovým připojením na straně
žáků se učitelé nezřídka setkávali s nezájmem rodičů o distanční způsob výuky, patří všem učitelům velký
dík.
Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace zaujímá v mikroregionu
Vítkovsko významnou roli v pozici nositele kultury a poskytovatele základů uměleckého vzdělávání. Má
však značně ztížené podmínky způsobené jednak umístěním školy v oblasti, kde je vysoká nezaměstnanost,
tak také socio-kulturním složením obyvatel. To vše se negativně odráží na snižujícím se stavu žákovské
základny. I přes všechny výše uvedené důvody škola plní úkoly výchovně-vzdělávacího procesu, stále drží
svůj vysoký standard a je širokou veřejností kladně vnímána.

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26.10.2021.

Ve Vítkově 24.10.2021
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Příloha č. 1

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše škola pořádá)
Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

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

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/

Registrační
číslo projektu

Zdroj
financování

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

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

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

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/
Zdroj
financování

Šablony II –
profesní
rozvoj
pedagogů a
rozvojové
aktivity pro
žáky ZUŠ
Vítkov

Výzkum, vývoj a
vzdělávání /
ESF a státní
rozpočet

Registrač
ní číslo
projektu

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

CZ.02.3.68/
0.0/0.0/18_
063/001408
1
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příjemce

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

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

657 800,00
Kč

Profesní rozvoj
pedagogů
prostřednictvím
dalšího
vzdělávání a
sdílení
zkušeností
pedagogů,
zapojení
odborníka
z praxe do
výuky, využití
ICT ve
vzdělávání.

1.9.2019 –
31.8.2021
Projekt
prodloužen
do 28.2.2022
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