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Všichni zaměstnanci školy souhlasí se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok
2020/2021. V rámci respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů („GDPR“), souhlasí s použitím údajů uvedených ve výroční zprávě o činnosti
školy za rok 2020/2021, toto stvrdili svým podpisem na prezenční listině, která je součástí
zápisu z pedagogické porady ze dne 20.9.2021.
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A. Základní údaje o škole
Název školy:

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava,
Sokolská třída 15, příspěvková organizace

Adresa:

Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Právní forma:
IČ:
IZO:

příspěvková organizace
61989207
600004368

Kontakty:

tel.: 596 110 185, 724 768 257
reditel@zus-sokolska.cz
zastupce-reditele@zus-sokolska.cz
ekonom@zus-sokolska.cz
sekretariat@zus-sokolska.cz
www.zus-sokolska.cz

Datová schránka:

x8gfxbh

Zřizovatel školy:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Ostrava,
28. října 117, Ostrava-Moravská Ostrava

Ředitel školy:

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Petr Žoch

Odloučené pracoviště:

ZŠ Lhotka, Těsnohlídkova 19

Datum zařazení do sítě škol:

1. leden 1999

Celková kapacita školy:

690 žáků

Pedagogická rada:
Ředitel ZUŠ zřizuje pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci
školy, dále zřizuje jako svůj poradní orgán školy uměleckou radu složenou s vedoucích
oddělení a oborů.
Umělecká rada:
Umělecká rada školy pracovala ve školním roce 2020/2021 ve složení 5 členů. Členové
umělecké rady se scházeli jednou v měsíci, hodnotili jednotlivé akce školy za uplynulé
období, sestavovali plán práce měsíce následujícího, rovněž se podíleli na organizaci školních
a třídních koncertů a veškerých společensko-kulturních akcí reprezentujících školu na
veřejnosti.
Charakteristika školy:
Škola poskytuje v souladu se současnými legislativními normami základy vzdělání v
jednotlivých uměleckých oborech a připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách
uměleckého zaměření, konzervatořích a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo
pedagogickým zaměřením.
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B. Přehled oborů vzdělávání
Seznam studijních oborů a počty žáků:

1.
2.
3.
4.

Školní rok 2020/2021
Hudební obor
339 žáků
Výtvarný obor
81 žáků
Taneční obor
76 žáků
Literárně dramatický obor
27 žáků

Přehled oborů vzdělávání a učebních plánů v jednotlivých oborech dle zápisu v rejstříku
škol:
Školní vzdělávací program
Výuka všech uměleckých oborů a studijních zaměření byla realizovaná od 1. 9. 2020
podle ŠVP č. j.: ZUŠ-Sok/301/2019.
Hudební obor
5.1.1 Studijní zaměření - Hra na klavír
5.1.2 Studijní zaměření - Hra na elektronické klávesové nástroje
5.1.3 Studijní zaměření - Hra na housle
5.1.4 Studijní zaměření - Hra na violoncello
5.1.5 Studijní zaměření - Hra na zobcovou flétnu
5.1.6 Studijní zaměření - Hra na flétnu
5.1.7 Studijní zaměření - Hra na klarinet
5.1.8 Studijní zaměření - Hra na saxofon
5.1.9 Studijní zaměření - Hra na kytaru
5.1.10 Studijní zaměření - Hra na elektrickou kytaru
5.1.11 Studijní zaměření - Hra na basovou kytaru
5.1.12 Studijní zaměření - Hra na bicí nástroje
5.1.13 Studijní zaměření - Sólový zpěv
5.1.14 Studijní zaměření - Hra na akordeon
5.1.15 Studijní zaměření - Hra na cimbál
Výtvarný obor
5. 2. 1 Studijní zaměření - Výtvarná tvorba
Taneční obor
5. 3. 1 Studijní zaměření - Taneční tvorba
Literárně-dramatický obor
5. 4. 1 Studijní zaměření - Herecká a divadelní tvorba
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C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Počet zaměstnanců ve školním roce 2020/2021
fyz.
přep.
Interní pedagogičtí zaměstnanci
27
19,7
Externí pedagogičtí zaměstnanci
0
0,0
Interní nepedagogičtí zaměstnanci
3
3,0
Externí nepedagogičtí zaměstnanci
2
1,0
32
23,7
Celkem
Stav k 30. 9. 2020

Interní pedagogičtí pracovníci
Číslo pracovníka
3072
6201
11422
22380
55520
89367
35963
59457
46710
61847
49722
49600
57681
58692
333
9676
73116
81897
40632
79159
79150
90040
96916
97752
28233
99349
99500

Vzdělání
VŠ
konzervatoř
konzervatoř
konzervatoř
konzervatoř
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
konzervatoř
VŠ
VŠ
konzervatoř
konzervatoř
VŠ
konzervatoř
VŠ
VŠ
konzervatoř
konzervatoř
konzervatoř
konzervatoř
VŠ - doktorát
VŠ
VŠ
VŠ

Aprobace
zpěv
klavír
housle
klarinet
klavír
klavír
klavír
příčná flétna
kytara
zpěv
klavír
klavír
klavír
kytara
akordeon
violoncello
LDO
klavír
výtvarný obor
akordeon
kytara
kytara
balet
klavír
hudební nauka
klarinet
klavír
Stav k 30. 6. 2021
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Délka praxe
20
nad 32
nad 32
nad 32
nad 32
30
7
13
nad 32
12
nad 32
14
4
21
2
21
nad 32
27
12
nad 32
nad 32
26
26
24
24
14
3

D.

Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy

Škola přijímá žáky na základě úspěšného vykonání přijímací nebo talentové zkoušky pro obor
hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.
Přijatí žáci na šk. rok 2020/2021
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Lit. - dramatický obor
Celkem

74
24
19
8
125

E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. Údaje o počtu žáků, absolventů

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Lit.-dramatický obor
Celkem

Školní rok 2020/2021
Počet žáků
z toho absolventi
I. stupeň
II. stupeň
338
15
12
59
6
1
61
3
0
28
2
5
486
26
18

Stav k 30.6.2021
2. Údaje o výsledcích závěrečných zkoušek a ročníkových zkoušek
Školní rok 2020/2021

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Lit.-dramatický obor
Celkem

prospělo s
vyznamenáním
314
55
47
28
444

prospělo

neprospělo

2
0
4
0
6

0
0
0
0
0

3. Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy
Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě - přijat 1 žák (sólový zpěv)
Janáčkova konzervatoř v Ostravě - přijat 1 žák (tanec)
Divadelní fakulta AMU v Praze - přijat 1 žák (herectví)
4. Soutěže
Vzhledem k vyhlášeným nouzovým stavům a distanční formě výuky se soutěže ZUŠ
nekonaly.
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F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Problematiku prevence sociálně patologických jevů u dětí řeší organizační řád školy
vydaný ředitelem školy ve směrnici č. 2 Školní a klasifikační řád ZUŠ, č. 3 Pracovní řád a č.
13 Spolupráce školy s policií tak, aby se otázka prevence sociálně patologických jevů u žáků
stala přirozenou součástí komunikace v jednotlivých předmětech a nebyla pojímána jako
nadstandardní aktivita škol.
Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů
u žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně
patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního
stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní.
Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů
zejména řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů
ve škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky
vede činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
(vyhledávání problémových projevů chování apod.).

G. Údaje o DVPP
Ve školním roce 2020/2021 se naši pedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů,
kurzů, školení, studií a přednášek:
30. 8. - 1. 9. 2020 Šablony II - Stres a techniky jeho zvládání, Rozumíte si…? - vzdělávací
akce - 23 pedagogů
23.- 30. 3. 2021 Šablony II – Syndrom vyhoření a stres v pedagogické praxi – vzdělávací akce
on-line - 23 pedagogů
27. 6. - 29. 6. 2021 – Vzdělávací akce - Typologie MBTI 3 - komunikační styly, stres a
seberozvoj - 21 pedagogů
5. - 9. 7. 2021 Taneční workshop „Pojďme tančit“ - JKO - Lektor - 1. pedagog
12. - 23. 7. 2021 Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře Litomyšl 2021 - 1
pedagog
Celoroční vzdělávací akce
➢ Magisterské studium na PdF OU - 1 pedagog
➢ Magisterské studium na Fakultě umění OU - 1 pedagog
➢ Bakalářské studium na Akademia muziczna Karola Szymanowskego v Katowicach - 1
pedagog
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H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vzhledem k distanční formě výuky a vyhlašovaným nouzovým stavům, byly ve školním roce
2020/2021 školní akce, veřejné aktivity žáků a aktivity učitelů velmi omezené.
Aktivity žáků a školní akce:
2. 10. 2020 Náhradní absolventský koncert za školní rok 2019/2020 - sál školy - vystoupilo
5 žáků
16. 6. 2021 Neveřejný absolventský koncert č. 1 - sál školy - vystoupil 1 žák
21. 6. 2021 Neveřejný absolventský koncert č. 2 - sál školy - vystoupili 2 žáci
4. - 11. 7. 2021 20. Ročník mezinárodních interpretačních kurzů pro klarinetisty a saxofonisty
- ZUŠ ve spolupráci s agenturou FMG Artists - sál a prostory školy
Aktivity pedagogů:
➢ varhaník Církve Československé husitské - farnost Ostrava - Zábřeh - 1 pedagog
➢ člen JFO - 1 pedagog
➢ člen baletu NDM - 1 pedagog
➢ člen operního orchestru NDM - 1 pedagog
➢ člen DLo-Ostrava - 1 pedagog
➢ Acustrio - 1 pedagog
➢ Joe After Trio - 1 pedagog
➢ Swing band Polanka nad Odrou - 1 pedagog
➢ publikační činnost v tuzemských a zahraničních sbornících – 1 pedagog

Spolupráce školy s dalšími subjekty:
➢ Janáčkova konzervatoř Ostrava, Církevní konzervatoř v Opavě
➢ Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta a Fakulta umění
➢ MŠ, ZŠ a SŠ v rámci obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
➢ ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz
➢ DLo Ostrava
➢ Komorní scéna Aréna
➢ Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě
➢ Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava
➢ Národní divadlo moravskoslezské
➢ Komunitní centrum Bedřiška, Mariánské Hory a Hulváky
➢ Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov
➢ Hospic sv. Lukáše Ostrava
➢ Domov pro seniory Kamenec, Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava
➢ Kaple sv. Urbana v Ostravě Lhotce
➢ Důl Michal v Ostravě
➢ Výstavní síň Sokolská tř. 26
➢ Magistrát města Ostravy
➢ Umělecká agentura FMG Artists
➢ Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy
➢ Magistrát města Ostravy
➢ Spolupráce se ZŠ Lhotka u Ostravy
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Účast na životě v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:
➢ Nabídka výchovných koncertů a doprovodných hudebních vstupů
➢ Nábory talentovaných žáků
➢ Autorské výstavy, vernisáže – on-line
➢ Pásma dramatických textů, divadelní představení – on-line
➢ Taneční vystoupení při různých příležitostech

I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2020/2021 neproběhla kontrola ČŠI. Poslední inspekční činnost na
ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava byla ve dnech 6. - 8. 2. 2018.
Výsledky kontroly ČŠI (výtah ze závěrů inspekční zprávy):
➢ Zlepšila se vybavenost počítačovou technikou s připojením na internet, která
umožňuje mj. komunikovat s rodičovskou veřejností elektronickou formou.
➢ Průběžně dochází k obnovování nástrojového vybavení pro výuku hudebního oboru
(dechové nástroje apod.) a výtvarného oboru (keramická pec) pro zajištění kvalitního
vzdělávání a prezentaci dosažených výsledků.
➢ Citlivý a empatický přístup vyučujících k žákům v průběhu individuální výuky ve
všech oborech příznivě ovlivňuje vztah žáků ke zvolenému studijnímu zaměření.
➢ Angažovanost vedení školy a všech pedagogů v kulturním životě regionu výrazně
motivují žáky k dosahování velmi dobrých výsledků ve vzdělávání i jejich zapojování
do kulturních aktivit s místními společenskými charitativními organizacemi.
➢ Vyučující hudebního a výtvarného oboru prostřednictvím systematické a dobře
zorganizované výuky příkladně využívají vhodnou motivaci, podporují autenticitu
žáků, pracují s chybou, efektivně do výuky začleňují sebehodnocení i průběžné a
závěrečné hodnocení žáků.
➢ Ředitel usiluje o výuku, která je vyučována kvalifikovanými pedagogy v souladu
s jejich odbornou kvalifikací, mnozí pedagogové si svou kvalifikaci i nadále zvyšují.
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J. Základní údaje o hospodaření školy
1. Účetní období roku 2020
rok 2020
Příjmy - výnosy
Výdaje - náklady
Výsledek
hospodaření

17.473.185,93
17.349.092,26
124.093,67

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020
Výsledek hospodaření
124.093,67
Plnění rezervního fondu
124.093,67
Plnění fondu odměn
0,00
Uhrazení ztrát z minulých let
0,00
Závazné ukazatele na rok 2020
ÚZ 33353
Přímé náklady celkem
v tom:
Prostředky na platy

ÚZ 205
ÚZ 1
ÚZ 33063
v tom:

OON
Zákonné odvody
FKSP
ONIV přímý
Cestovné
Krytí odpisů dlouhodobého
majetku
Provozní výdaje
Projekt OPVVV – Šablony
II.
Vyčerpáno v roce 2019
Vyčerpáno v roce 2020

stanoveno
15 047 191,00
10 759 848,00
298 000,00
3 737 553,00
215 197,00
36 593,00
0,00

vyčerpáno
15 047 191,00
10 759 848,00
298 000,00
3 728 371,00
215 834,00
34 464,00
10 674,00

rozdíl
0,00
0,00
0,00
9 182,00
-637,00
2 129,00
-10 674,00

62 000,00

62 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

1 016 850,00

816 270,00

200 580,00

316 244,00
500 026,00

Závazný ukazatel celkem

15 119 191,00

15 119 191,00

0,00

Limit přepočteného počtu
zaměstnanců

22,79

22,20

0,59

Stav peněžních fondů k 31.12.2020
Investiční fond
Rezervní fond
FKSP
Fond odměn
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512 401,81
564 910,11
242 006,71
215 505,00

2. Účetní období leden - srpen 2021
Mzdové náklady leden - srpen 2021
vyčerpáno k
stanoveno 2021
31.8.2021
ÚZ: 33353 prostředky na platy
11.724.730,00
7.347.061,00
ÚZ: 33353 OON
265.000,00
161.572,00
➢ z toho: odstupné
0,00
0,00

Stav peněžních fondů k 31.8.2021
Investiční fond
Rezervní fond ze zlepšeného
výsledku hospodaření
FKSP
Fond odměn
Rezervní fond z ostatních titulů

Vyčerpáno v
%
63%
61%

555.371,11
679.003,78
284.639,71
215.505,00
10 000,00

Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány.

K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
V rámci mezinárodní spolupráce se ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída
15, příspěvková organizace, smlouvou o partnerství zapojila do projektu „UMENIE V4“. Ve
školním roce 2020/2021 ve spolupráci pokračovala ve formě přípravy pořádání vzájemných
koncertů žáků školy s žáky partnerských škol (Bratislava, Budapešť, Katovice, Benešov).
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, byly všechny koncerty zrušeny.
Ve školním roce 2020/2021 škola čerpala finanční prostředky z dotace ESF na projekt
„Zlepšení komunikace v prostředí ZUŠ“ v rámci výzvy „Šablony II“ s registračním číslem:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011278 poskytnuté v celkové výši 1 016 850,-Kč. Stanovený
termín zahájení projektu byl 1. 5. 2019 a termín ukončení byl 30. 6. 2021. K datu 30.6.2021
byly vyčerpány všechny finanční prostředky z projektu.

L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková
organizace se ve školním roce 2020/2021 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání, formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými
organizacemi. Problematiku DVPP upravuje na škole směrnice „Plán dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků na školní rok 2020/2021 ze dne 21. 9. 2020, č. j.: ZUŠSok/455/2020.
Vedle toho pořádala škola pro své pedagogy (23 osob) prostřednictvím KVIC akce
DVPP v rámci projektu Šablony II.:
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➢
➢

30. 8. - 1. 9. 2020 Šablony II - Stres a techniky jeho zvládání, Rozumíte si…? vzdělávací akce - (rozsah 8 a 8 hodin).
23.- 30. 3. 2021 Šablony II – Syndrom vyhoření a stres v pedagogické praxi –
vzdělávací akce (rozsah 16 hodin)

Samostatně bez účasti dalších subjektů pořádala škola DVPP pro své pedagogy v níže
uvedeném akreditovaném semináři:
➢
27. 6. - 29. 6. 2021 – Vzdělávací akce - Typologie MBTI 3 - komunikační styly,
stres a seberozvoj - (rozsah 16 hodin)

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Ve školním roce 2020/2021 nepožádala škola o finanční dary k projektu „Mezinárodní
akordeonová soutěž Ostrava 2021“ vzhledem k vyhlášeným nouzovým stavům.
Ve školním roce 2018/2019 škola zažádala o poskytnutí dotace z ESF na projekt
„Zlepšení komunikace v prostředí ZUŠ“ v rámci výzvy „Šablony II“ s registračním číslem:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011278 ve výši 1 016 850,-Kč. Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy jako poskytovatel dotace rozhodlo o poskytnutí dotace v požadované výši.
Stanovený termín zahájení projektu byl 1. 5. 2019 a termín ukončení byl 30. 6. 2021.
K datu 31.6.2021 byly vyčerpány všechny finanční prostředky z projektu.
Dále škola v rámci partnerství spolupořádala s uměleckou agenturou FMG Artists
„Mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy“. Finanční prostředky na projekt zajistil
partner.

N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace
působí základní organizace ČMOS pracovníků školství. Vzájemná spolupráce mezi vedením
školy a odborovou organizací na vytváření kolektivní smlouvy a směrnicí FKSP je dobrá.
Rovněž kontrola na úseku BOZP a PO je plněna důsledně.
Základní dokumenty:
➢ Kolektivní smlouva 2020 (č. j.: ZUŠ-Sok/667/2019, platnost do 31.12.2020)
➢ Kolektivní smlouva 2021 (č. j.: ZUŠ-Sok/6/2021, platnost do 31.12.2021)
➢ Vnitřní směrnice čerpání FKSP (č. j.: ZUŠ-Sok/115/2019, platnost do 3.1.2021)
➢ Vnitřní směrnice čerpání FKSP (č. j.: ZUŠ-Sok/7/2021, platnost od 4.1.2021 do další
úpravy)
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Zhodnocení
Situace na ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková
organizace se díky obětavé práci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy
nadále vyvíjí pozitivně. Úroveň vzdělávání je stabilní, i přes situaci, kdy vyučování probíhalo
distanční formou. Bohužel ve školním roce 2020/2021 došlo k výraznému omezení všech
aktivit vzhledem k vyhlášení nouzového stavu.
Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se ve školním roce 2020/2021 aktivně zapojili
do distanční výuky založené na konferenčních on-line přenosech. Plně využili možností
veřejného prezentování výsledků vzdělávání žáků na sociálních sítích formou nahrávek.
Vedení školy se systematicky snažilo o vylepšování podmínek výuky a vybavení
školy. Ve sledovaném školním roce došlo k výraznému rozšíření počítačového vybavení
školy a započaly práce na zhotovení nových moderních webových stránek školy, tak aby byly
připraveny do provozu v novém školním roce. Rovněž došlo ke kompletnímu vymalování
interiéru celé budovy školy.
Vedení rovněž usilovalo o další možnosti zapojení do kulturního života regionu
realizací Mezinárodních klarinetových a saxofonových kurzů určených pro pedagogy
Moravskoslezského kraje. Další plánované činnosti bylo nutné z důvodu nouzového stavu
zrušit, či přeložit.

Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Nově zahájené či již realizované projekty

Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 20. září 2021.
V Ostravě dne 20. září 2021

Digitálně podepsal

PhDr. Jaromír PhDr. Jaromír
Zubíček, ArtD.
Zubíček,
Datum: 2021.09.20
ArtD.
16:44:50 +02'00'

PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
ředitel školy
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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 – v rámci ŠABLON 2; organizací DVPP pro
vlastní školní tým
Jiné – vypište: Vysílání našich pedagogů na semináře a školení v rámci DVPP k jiným

Ano/Ne*

organizátorům.

*Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 2
Nově zahájené projekty:
Název
projektu

----

Operační
program/
Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

----

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner

Rozpočet
projektu

(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

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

----

----

----

Obsah/
Cíle
projektu

Období
realizace

----

----

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdr
oj
financování

Registrační číslo
projektu

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

Rozpo
čet
projek
tu

Období
realizace

Šablony II.
Zlepšení
komunikac
ev
prostředí
ZUŠ
----

1.5.2019
– 30.6.2021

(v přípa
dě
partners
tví také
částka,
která
připadá
na
školu)

Zlepšení
komunik
ace v
prostředí
ZUŠ

Operační
program
Výzkum,
vývoj a
vzdělávání

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_
063/0011278

příjemce

1.016.
850,Kč

----

----

----

----

----
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Obsah/Cíle
projektu

----

