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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
Větřkovice 194, 747 43
Vodní 343, Vítkov, 749 01
Zařazení do sítě škol:

22. 7. 1996

Poslední změna v rejstříku škol: 1. 1. 2022
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 žáka /zletilého žáka/ je ošetřen samostatným dokumentem, který
dostává zákonný zástupce k podpisu při přijetí žáka do školy a zletilý žák po dovršení zletilosti.
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
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, klavír, 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 /ve školním roce 2021/2022 výuka neprobíhala – nezájem rodičů/



Vítkov, Opavská 34 /budova MŠ/: hudební obor – přípravné studium /výuka hry na zobcovou
flétnu/



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



Větřkovice 194 /Budova 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 2021/2022
Obor

Počet žáků

Hudební

176

Taneční

53

Výtvarný

43

Celkem

272
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Ve školním roce 2021/22 pracovalo ve škole 14 kvalifikovaných učitelů. Od 1.9.2021 nastoupil na
zkrácený pracovní úvazek nový učitel hry na kytaru (za končícího kolegu, který odešel učit na školu blíže
svému trvalému bydlišti). V současné době všichni pedagogičtí pracovníci na pracoviště dojíždějí
z bližšího či vzdálenějšího okolí, někteří pedagogové vyučují i na jiných uměleckých školách nebo působí
v divadelních či filharmonických orchestrech.
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 – 2021/2022
Hudební
obor
Pedagogičtí
pracovníci
Nepedagogičtí
pracovníci
Z toho ženy

Taneční
obor

Výtvarný obor

Celkem

1

1

14

-

-

-

3

7

1

1

17

12

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

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.
Konání talentových zkoušek probíhalo v důsledku přetrvávající epidemie covid-19 ve znamení
zvýšených hygienických i organizačních opatření, aby nedocházelo ke kumulaci osob v budově školy.

Výsledky přijímacího řízení v roce 2021/2022
hudební obor

taneční obor

výtvarný obor

celkem

Přípravné studium I.

13

1

0

14

Přípravné studium II.

4

0

1

5

I. stupeň

17

1

24

42

II. stupeň

0

1

1

2

celkem

34

3

26

63

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu
Škola poskytuje vzdělávání ve třech oborech – hudebním tanečním a výtvarném. Cíle, stanovené
školním vzdělávacím programem, škola průběžně naplňuje. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu jsou
patrny nejen na pravidelných koncertech pro rodiče a veřejnost, žáky ze základních a mateřských škol, ale
také na úspěších v soutěžích jak celostátních, tak i mezinárodních. K výrazným úspěchům patří získání 3.
místa ve hře na bicí nástroje v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ i umístění žáků výtvarného oboru
v mezinárodní soutěžích.
Zanedbatelné nejsou ani úspěchy žáků při přijímání na střední školy, ať již pedagogického či
uměleckého zaměření, kde je předpokladem k přijetí zvládnutí talentových zkoušek.
Na velmi dobré úrovni je 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 tato spolupráce, především formou společných koncertů, byla vzhledem
k epidemické situaci na téměř nulové úrovni.
Škola dlouhodobě spolupracuje rovněž se zahraničními partnerskými uměleckými školami v Prešově
na Slovensku, Sighetu Marmatiei v Rumunsku, v Bačce Topole v Srbsku, v Nyíéregyháza v Maďarsku a
s domem kultury v Kaletách v Polsku. I tato spolupráce byla z výše uvedeného důvodu velmi omezená pozvání na mezinárodní soutěž do rumunského Sighetu Marmatiei ve hře na dechové nástroje, klavír,
housle a kytaru jsme byli nuceni odmítnout vzhledem k obavám rodičů z místa konání soutěže i nejasnému
vývoji ukrajinsko-ruského válečného konfliktu a soutěž jsme pouze obeslali pracemi žáků výtvarného
oboru.
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.
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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).

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
vzdělávacími programy
Ve školním roce 2021/2022 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 1.9.2021.

Přehled celkového prospěchu žáků ve školním roce 2021/22
Stupeň celkového hodnocení

Prospělo s vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Na konci 1. ploletí

224

11

0

Na konci 2. pololetí

218

17

0

Počty absolventů ve školním roce 2021/22
Obor

I. stupeň

II. stupeň

Celkem

Hudební

12

2

14

Taneční

3

0

3

Výtvarný

1

0

1

Celkem

16

2

18

Soutěže a soutěžní přehlídky
Hudební obor:
Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT
Zpěv: 1. místo s postupem do krajského kola – 1. žákyně
2. místo – 2 žákyně
Dechové nástroje: - trubka III. kategorie: 1. žák - 1. místo
VII. kategorie: 1. žák - 1. místo s postupem
- trombon I. kategorie: 1. žák - 1. místo s postupem
IV. kategorie: 1. žák - 1. místo s postupem
- zobcová flétna I. kategorie: 1. žák - 1. místo s postupem
3. žáci - 1. místo
III. kategorie: 1. žák - 1. místo
- příčná flétna III. kategorie: 1. žákyně - 2. místo
V. kategorie: 1. žákyně - 1. místo
X. kategorie: 1. žákyně - 1. místo s postupem
- klarinet VIII. kategorie: 1. žák - 2. místo
- saxofon III. kategorie: 1. žákyně - 1. místo s postupem
X. kategorie: 1. žákyně - 1. místo s postupem
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Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT:
Zpěv: 1. místo bez postupu – 1. žákyně
Dechové nástroje: - trubka VII. kategorie: 1. žák - 3. místo
- trombon I. kategorie: 1. žák - 1. místo + zvláštní ocenění poroty za nejmladšího
účastníka soutěže
IV. kategorie: 1. žák - 3. místo
- zobcová flétna I. kategorie: 1. žák - 2. místo
- příčná flétna X. kategorie: 1. žákyně - 2. místo
- saxofon III. kategorie: 1. žákyně - 2. místo
X. kategorie: 1. žákyně - 2. místo
Bicí nástroje – melodické: I kategorie: 1. žákyně - 1. místo s postupem do ústředního kola
Ústřední kolo celostátní soutěže ZUŠ – bicí nástroje – 3. místo
Taneční obor:
Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT
I. kategorie: 1. místo s návrhem na postup do krajského kola
2. místo
III. kategorie: 1. místo s postupem
3. místo
IV. kategorie: 2. místo + ocenění za práci ve skupině
3. místo
Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT:
I. kategorie: 1. místo + ocenění za práci s lidovým motivem
III. kategorie: 3. místo
Výtvarný obor:
Mezinárodní online soutěž Visual Arts – 1. žákyně - zlaté pásmo
1. žákyně - cena poroty
Mezinárodní soutěž Visual Arts pořádaná Scoala Gimnazialá de Musicá si Arte plastice v Sighetu
Marmatiei v Rumunsku
- 1. žákyně - speciální cena
- 1. žákyně -1.cena
- 1. žákyně - 2. cena
- 1. žákyně - 3. cena

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové
přípravy
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.
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje
nepedagogických 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. Nelze
opomenout také osobnostně sociální rozvoj pedagogů v rámci projektu Šablony II. Nepedagogičtí
pracovníci nebyli do dalšího vzdělávání zapojeni.
Název a místo vzdělávání

Počet učitelů

DVPP – Šablony II – Nová témata konverzace v angličtině, ZUŠ Vítkov

3

14.10.2021

Hra na elektronické klávesové nástroje, ZUŠ Hulín

1

20.10.2021

Školení zdravotnické pomoci, MSK Ostrava

1

23.10.2021

Moderní metody výuky hry na příčnou flétnu, JK Ostrava

1

DVPP – Šablony II – Nová témata konverzace v angličtině, ZUŠ Vítkov

3

13.11.2021

Současné trendy ve výuce tance, JK Ostrava

1

13.11.2021

Uplatnění akordeonu v současnosti, JK Ostrava

1

23.11.2021

DVPP – Šablony II – Jak ovládnout multimédia, online

2

2.12.2021

DVPP – Šablony II – Formativní hodnocení, KVIC Frýdek-Místek

2

9.12.2021

DVPP – Šablony II – Stres a co s ním, KVIC Ostrava

2

Datum
17.9. –
12.11.2021

19.11. –
21.1.2022

5.2.2022
19.2.2022

Festival klavírní instruktivní literatury Gradus ad Parnasum, Ostravská
univerzita
Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ, ZUŠ
Brno

1
1

16.3.2022

Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu, JK Ostrava

1

19.3.2022

Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ, JK Ostrava

1

Klub sbormistrů- letní seminář, Hradec Králové

1

10.16.7.2022
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled akcí pořádaných a spolupořádaných školou
ZÁŘÍ
22.9.

Taneční koncert pro žáky ZŠ a MŠ Vítkov, koncertní sál školy
ŘÍJEN

16.10.

Vystoupení žáků na vítání občánků, MÚ Vítkov
LISTOPAD

5.11.

Vystoupení žáků TO na Pouti za poustevníčkem, městský park

23.11.

Podzimní výstava a koncert, koncertní sál školy

26. – 27.11.

Pracovní soustředění žáků TO, Rožnov pod Radhoštěm

30.11.

Koncert Leony Machálkové, vystoupení žáků školy, Kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Vítkov
PROSINEC
Akce v prosinci byly zrušeny nebo přesunuty kvůli koronavirovým opatřením
LEDEN

10.1.

Adventní koncert, KD Budišov nad Budišovkou /přeloženo z prosince/

21. – 22.1.

Pracovní soustředění žáků TO, Rožnov pod Radhoštěm
ÚNOR

1.2.

Školní kolo soutěže ZUŠ - zpěv

15.2.

Okresní kolo soutěže ZUŠ – zpěv, ZUŠ Opava

15.2.

Školní kolo soutěže ZUŠ – dechové a bicí nástroje
BŘEZEN

15.3.

Okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje, ZUŠ Opava

18.3.

Okresní klavírní přehlídka, ZUŠ Opava

29. – 30.3.

Krajské kolo soutěže ZUŠ – zpěv, ZUŠ Frýdek - Místek

29.3.

Jarní koncert a výstava, koncertní sál školy

31.3.

Okresní kolo soutěže ZUŠ – taneční obor, KD Hlučín

31.3.

Jarní koncert, KD Budišov nad Budišovkou
DUBEN

1. – 3.4.

Pracovní soustředění dechového orchestru, SVČ Budišov nad Budišovkou

6.4.

Krajské kolo soutěže ZUŠ – bicí nástroje, Ostrava

7. – 8.4.

Krajské kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje, ZUŠ Opava

30.4.

Slavnostní koncert dechového orchestru k 60. výročí založení, KD Vítkov

30.4.

Krajské kolo soutěže ZUŠ – taneční obor, JK Ostrava
KVĚTEN

1.5.

Slavnostní koncert dechového orchestru k 60. výročí založení, KD Větřkovice
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3.5.

Absolventský koncert a výstava, koncertní sál školy

7.5.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ – bicí nástroje, ZUŠ Holice

17.5.

Výchovné koncerty pro školy, koncertní sál školy

21.5.

Koncert dechového orchestru na Dnech města Kalet, Polsko

23. – 26.5.

Dny otevřených dveří, obě budovy školy

23.5.

Vystoupení žáků a učitelů na předávání maturitního vysvědčení žákům ZŠG
Vítkov, Kino Panorama

24.5.

Pohádková cesta „zuškou“, budova školy na Lidické ulici

27.5.

Dva koncerty tanečního oboru pro školy, KD Vítkov

29.5.

Závěrečný koncert tanečního oboru, KD Vítkov

30.5.

ZUŠ OPEN 2022, náměstí Jana Zajíce
ČERVEN

4.6.

Den města Vítkova, prezentace školy

24.6.

Muzikál „Princové jsou na draka“ pro školy, KD Vítkov

26.4.

Muzikál „Princové jsou na draka“, KD Vítkov

Po roce byly opět obnoveny třídní předehrávky, které se konaly v průběhu druhého pololetí školního roku
a žáci jednotlivých učitelů mohli předvést rodičům svůj připravený repertoár.
ZUŠ OPEN 2022
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Slavnostní koncert Dechového orchestru ZUŠ Vítkov a Smíšeného pěveckého sboru Komenský
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Muzikál „Princové jsou na draka“

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
a ostatních kontrolách
Ve dnech 4. – 6. 10. 2021 měla proběhnout na škole kontrola České školní inspekce, která však díky
pracovní neschopnosti učitelek výtvarného a tanečního oboru byla zrušena a předběžně přesunuta na březen
2022. Do konce školního roku však kontrola České školní inspekce již neproběhla.

11. Základní údaje o hospodaření školy, majetkové poměry školy a péče o
svěřený majetek
Základní umělecká škola vykazovala v kalendářním roce 2021 výsledek hospodaření ve výši
25 716,74 Kč.

Náklady

10 097 310,92

Výnosy

10 123 027,66

Výsledek hospodaření

25 716,74

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
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/22
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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. 2021 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

3 297 606,00

6 494 245,36

81 200,00

0,00

81 200,00

2 593 448,22

2 453 663,07

139 785,15

2 553 317,09

2 553 317,09

0,00

15 019 816,67

8 304 586,16

6 715 230,51

Hlavním příjmem školy byly především příspěvky od rodičů na úhradu neinvestičních nákladů
v základní umělecké škole – celkem 675 022,00 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.
Příjmy z pronájmu movitých věcí (hudební nástroje půjčené žákům školy) ve školním roce 2020/21
činily celkem 26 630,00 Kč.

Peněžní fondy organizace k 31. 12. 2021
Název
Fond odměn

Stav v Kč
122 434,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

414 599,01

Rezervní fond

257 093,56

Investiční fond

132 217,81

Dotace, granty získané na činnost v průběhu školního roku:
Město Vítkov poskytlo dotaci na tyto projekty:
Pracovní soustředění Dechového orchestru ZUŠ Vítkov – 8.700,- Kč /duben 2022/
Mezinárodní setkání a Slavnostní koncert dechového orchestru k 60. výročí založení – 20.000,- Kč /duben
2022/
Doprava pro Dechový orchestr ZUŠ Vítkov na Dny Kalet – 28.000,- Kč /květen 2022/
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12. Závěr
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 nejen socio-kulturním složením obyvatel a umístěním v oblasti,
kde je vysoká nezaměstnanost, ale musí také čelit konkurenci různých zájmových kroužků a aktivit jiných
institucí. I když škola plní úkoly výchovně-vzdělávacího procesu, stále drží svůj vysoký standard a je
širokou veřejností kladně vnímána, přesto je pro mnoho rodičů podstatným faktorem při rozhodování, kde
se bude jejich dítě ve volném čase vzdělávat, především výše úplaty za poskytované vzdělávání. To vše se
negativně odráží na stavu žákovské základny.
Chtěla bych poděkovat všem zaměstnancům za jejich práci v uplynulém školním roce, učitelům pak
také za reprezentaci školy v celostátních i mezinárodních soutěžích. K výrazným úspěchům patří 3. místo
v ústředním kole celostátní soutěže ZUŠ, pořádanou MŠMT, ve hře na bicí nástroje a ocenění žáků
výtvarného oboru v mezinárodních soutěžích. Také Slavnostní koncert dechového orchestru k 60. výročí
založení, muzikál „Princové jsou na draka, ZUŠ OPEN či každoroční Závěrečný koncert tanečního oboru
patřily ke stěžejním akcím uplynulého školního roku. Opomenout nelze ani „běžné“ koncerty pro veřejnost
i žáky základních a mateřských škol. Všechny výše uvedené akce přispívají k šíření dobrého jména školy,
ale bez vzájemné spolupráce učitelů a jejich pracovního nasazení by se nemohly uskutečnit.

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 18.10.2022.

Ve Vítkově 18.10.2022
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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

Registrač
ní číslo
projektu

Výzkum, vývoj a
vzdělávání /
ESF a státní
rozpočet
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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

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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