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Všichni zaměstnanci školy souhlasí se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 

2021/2022. 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 2021/2022, toto stvrdili svým podpisem na prezenční listině, která je součástí 

zápisu z pedagogické porady ze dne 19.9.2022. 
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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:    příspěvková organizace 

IČ:      61989207 

IZO:        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 2021/2022 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: 

 

 Školní rok 2021/2022 

1. Hudební obor 346 žáků 

2. Výtvarný obor 75 žáků 

3. Taneční obor 68 žáků 

4. Literárně dramatický obor 28 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. 2021 

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 2021/2022 

fyz. přep. 

Interní pedagogičtí zaměstnanci 28 20,7 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 0 0,0 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci 3 3,0 

Externí nepedagogičtí zaměstnanci 2 1,0 

Celkem 33 24,7  

Stav k 30. 9. 2021 

 

 

 

Interní pedagogičtí pracovníci 
Číslo pracovníka Vzdělání Aprobace   Délka praxe 

3072 VŠ zpěv 21 

6201 konzervatoř klavír nad 32 

11422 konzervatoř housle nad 32 

22380 konzervatoř klarinet nad 32 

55520 konzervatoř klavír nad 32 

89367 VŠ klavír 31 

35963 VŠ klavír 8 

39699 VŠ zpěv 26 

59457 VŠ  příčná flétna 14 

46710 VŠ kytara nad 32 

61847 VŠ zpěv 13 

49722 konzervatoř klavír nad 32 

49600 VŠ klavír 15 

57681 VŠ klavír 5 

58692 konzervatoř kytara 22 

333 konzervatoř akordeon 3 

9676 VŠ violoncello 22 

73116 konzervatoř LDO nad 32 

81897 VŠ  klavír 28 

40632 VŠ výtvarný obor 13 

79159 konzervatoř akordeon nad 32 

79150 konzervatoř kytara nad 32 

90040 konzervatoř kytara 27 

96916 konzervatoř balet 27 

97752 VŠ - doktorát klavír 25 

28233 VŠ hudební nauka 25 

99349 VŠ klarinet 15 

99500 VŠ klavír 4 

Stav k 30. 6. 2022 
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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 2021/2022 

Hudební obor 62 

Výtvarný obor 28 

Taneční obor 24 

Lit. - dramatický obor 8 

Celkem 122 

 

 

 

 

 

 

 

E. Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
 

Základní umělecká škola, Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková 

organizace, uvádí ve svém ŠVP následující cíle, které chce naplňovat: 

 

➢ rozvíjet kvalitu výuky a dbát na dobré výsledky vzdělávání; 

➢ vychovávat a kultivovat žáky k rozeznávání a vnímání kulturních hodnot; 

➢ respektovat osobnost žáka a snažit se o rozvoj jeho osobnosti;  

➢ pěstovat zdravou sebedůvěru při umělecké tvorbě; 

➢ vytvářet příjemné pracovní prostředí potřebné pro motivování žáků k celoživotnímu 

učení;  

➢ zajistit žákům základy uměleckého vzdělání s ohledem na jejich potřeby a možnosti; 

➢ prohlubovat vzájemnou spolupráci, důvěru mezi školou a rodičovskou veřejností; 

➢ vytvářet harmonické a tvořivé prostředí s empatickým přístupem k vyučovaným 

žákům; 

➢ získávat informace o nových trendech, vyučovacích metodách a přístupech, které 

budeme flexibilně a inovativně využívat v pedagogické praxi; 

➢ vést k smyslu pro kolektivní spolupráci žáků a k odpovědnosti při vytváření 

uměleckého díla;  

➢ podporovat vzájemnou provázanost a spolupráci všech oborů při tvorbě společných 

projektů; 

➢ klást důraz na prezentaci výsledků práce našich žáků a pedagogů na veřejnosti; 

➢ aktivně zapojovat žáky nejen do dění školy, ale i při kulturních akcích mimo prostředí 

ZUŠ; 

➢ udržovat již fungující a zároveň vytvářet nové projekty sloužící k prezentaci a 

propagaci žáků školy na veřejnosti. 

 

 

Výše uvedené cíle deklarované vlastním ŠVP se daří naplňovat ve všech bodech. I přes 

komplikace minulého období způsobené distanční výukou nedošlo ke snížení kvality výuky, 

ale díky využití nových metod výuky (konferenční hovory apod.) se podařilo žáky udržet na 

potřebné úrovni. V postupném návratu ke klasickým metodám vyučování v prezenční formě, 
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bylo zaznamenáno pouze nepatrné snížení odolnosti žáků vůči trémě a stresu při veřejných 

vystupováních, způsobené dlouhodobou absencí vystupování na veřejnosti. Koncem školního 

roku se tato situace postupně stabilizovala a předpokládáme, že v novém školním roce 

2022/2023 bude již vše v běžném stavu. 

Kvalita výuky se projevila i na výsledcích žáků v interpretačních soutěžích uvedených 

v kapitole (F). 

Naplňování jednotlivých cílů pozitivně ohodnotila i zpráva ČŠI při minulé kontrole. 

Výňatek lze najít v kapitole (J), nebo na webových stránkách ČŠI.  

 

 

 

 

 

 

 

F. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

1. Údaje o počtu žáků, absolventů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 30.6.2022 

 

 

2. Údaje o výsledcích závěrečných zkoušek a ročníkových zkoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Údaje o přijetí žáků školy na střední a vysoké školy 

 

Střední umělecká škola v Ostravě, obor - Grafický desing - přijat 1 žák 

 

 

 

 

 

 Školní rok 2021/2022 

Počet žáků z toho absolventi 

 I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor 345 22 11 

Výtvarný obor 69 9 0 

Taneční obor 69 1 3 

Lit.-dramatický obor 28 3 0 

Celkem 511 35 14 

 Školní rok 2021/2022 

prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

Hudební obor 321 5 0 

Výtvarný obor 64 0 0 

Taneční obor 49 3 0 

Lit.-dramatický obor 27 1 0 

Celkem 461 9 0 



 

 

 8 

4. Soutěže 

 

➢ 18. 10. 2021 - Múzy Ilji Hurníka výtvarný obor, Sdružení ZUŠ Moravskoslezského 

kraje: Stříbrné pásmo - 1 žák 

➢ 17. - 21. 11. 2021 - 15. ročník Mezinárodní violoncellové soutěže Jana Vychytila:  

1. místo - 1 žák 

➢ 10. 3. 2022 - Okresní kolo soutěží ZUŠ - Sólový a komorní zpěv: 

1. místo s postupem do krajského kola - 3 žáci 

2. místo - 4 žáci 

➢ 29. a 30. 3. 2022 - Krajské kolo soutěží ZUŠ - Sólový a komorní zpěv - ZUŠ Frýdek-

Místek: 1. místo - 3 žáci 

➢ 8. 4. 2022 - Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2022 - IX. Ročník: 3. místo - 1 

žák 

➢ 21. 4. 2022 - 27. ročník mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže - ZUŠ Jaroslava 

Kociána, Ústí nad Orlicí: Čestné uznání - 1 žák 

➢ 20. 5. 2022 - Soutěž o cenu Leoše Janáčka - Lidová konzervatoř a Múzická 

škola Ostrava: 

1. místo - 2 žáci 

2. místo - 1 žák 

3. místo - 1 žák 

 

 

G. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, podpora žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, podpora žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 
  

Prevence 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.). 
 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V rámci zachování rovného přístupu ke vzdělání a otevřené školy pro všechny přijímá 

ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace ke studiu 

všechny žáky, kteří u přijímacího řízení prokážou předpoklady pro studium zvoleného 

studijního zaměření nebo oboru bez ohledu na míru zdravotního postižení nebo znevýhodnění 

či na sociální znevýhodnění.  

 Žák se znevýhodněním či se zdravotním postižením je ve škole vyučován dle 

individuálních principů, ve kterých je zohledněno jeho znevýhodnění a je mu sestaven 
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individuální vzdělávací plán. Stejně tak jsou pro něho vypracovány výstupy jednotlivých 

ročníků studia. Plně zohledňují skutečné možnosti těchto žáků a integrují je do výuky. 

Individuální vzdělávací plán je sestaven na základě žádosti rodičů žáka a předložení posudku 

pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC), ve 

kterém je porucha dítěte diagnostikována. Stejně tak může být diagnostika PPP či SPC 

rodičům nebo zákonným zástupcům doporučena, pokud se u žáka objevují příznaky některé 

poruchy vyžadující použití speciálně pedagogických metod při výuce. Při vlastním 

pedagogickém procesu spolupracuje pedagog jak s rodiči či zákonnými zástupci, tak i s 

odbornými pracovišti, která posudek vystavila.  

 Individuální vzdělávací plán je přizpůsoben potřebám žáka a jeho výukovému tempu. 

Je navržen učitelem, schválen ředitelem školy a zanesen v třídní knize. S jeho obsahem jsou 

seznámeni rodiče, kteří tuto skutečnost stvrdí svým podpisem. Žáci jsou vyučováni v souladu 

se školním vzdělávacím programem. Při hodnocení výsledků vzdělávání se zohledňuje druh, 

stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění.  

 Škola následně vytváří materiální zázemí pro výuku konkrétních žáků s ohledem na 

jejich potřeby a znevýhodnění.  

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

 Mimořádně nadaným žákem se rozumí jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje 

mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. Zjišťování 

mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.  

 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků se uskutečňuje podle individuálního 

vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu školy, závěrů 

psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Je 

závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně nadaného žáka. 

 Individuální vzdělávací plán je sestaven na základě žádosti rodičů žáka a předložení 

posudku pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra 

(SPC). Individuální vzdělávací plán vypracuje pedagog a za zpracování individuálního 

vzdělávacího plánu odpovídá ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se vypracovává ve 

spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým 

žákem. Ředitel školy seznámí s individuálním vzdělávacím plánem zákonného zástupce žáka 

nebo zletilého žáka, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Určený pedagogický 

pracovník školy sleduje průběh vzdělávání mimořádně nadaného žáka a poskytuje společně se 

školským poradenským zařízením podporu žákovi i jeho zákonným zástupcům.  
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H. Údaje o DVPP a o odborném růstu nepedagogických zaměstnanců 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 se naši pedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto seminářů, 

kurzů, školení, studií a přednášek:  

 

➢ 27. 3. 2022 Seminář - JKGO - Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu 

v současnosti, akreditace MŠMT ČR - 20 l 86/2_020-4-513 - 1 pedagog 

➢ 4. - 15. 7. 2022 Setkání přátel komorní hudby a interpretační semináře Litomyšl 2017 - 

ZUŠ B. Smetany Litomyšl a Smetanový dům v Litomyšli - 1 pedagog 

➢ 6. - 12. 8. 2022 Semináře v rámci Letního kursu interpretace staré hudby Kunín 2022 - 

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 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků: 

➢ Zákon o pedagogických pracovnících – 1 zaměstnanec 

➢ Právní předpisy ve školství – 1 zaměstnanec 

➢ Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol – 1 zaměstnanec 

 

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

organizace se ve školním roce 2021/2022 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 2021/2022 ze dne 20. 9. 2021, č. j.: ZUŠ-

Sok/488/2021.  

 

 

I. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2021/2022 byly realizované tyto školní akce, veřejné aktivity žáků a aktivity 

učitelů: 

 

Aktivity žáků a školní akce:  

11. 9. 2021 Absolventské představení žáků LDO, Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava - 

vystoupilo 8 žáků LDO; 

25. 9. 2021 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 2 žáci HO;  

16. 10. 2021 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO; 

16. 10. 2021 - Divadelní představení „Ze života hmyzu“ žáků 4. a 7. roč./I. stupně a 1. - 3. 

roč. /II. stupně LDO ve spolupráci s žáky TO a VO, Alternativní scéna Divadla loutek 

Ostrava - vystoupilo 13 žáků LDO a 6 žáků TO; 

20. 10. 2021 Zahajovací koncert - sál školy - vystoupilo 11 žáků HO; 

10. 11. 2021 Školní koncert - sál školy - vystoupilo 21 žáků HO; 

13. 11. 2021 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO; 

9. 12. 2021 Neveřejná klavírní přehrávka - sál školy - vystoupilo 15 žáků HO; 
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13. 12. 2021 Vánoční koncert žáků smyčc. oddělení - sál školy - vystoupilo 14 žáků HO; 

15. 12. 2021 Vánoční koncert - sál školy - vystoupilo 17 žáků HO; 

15. 12. 2021 Vánoční taneční koncert - Divadlo loutek Ostrava - vystoupilo 65 žáků TO; 

16. 12. 2021 Vánoční taneční koncert - Divadlo loutek Ostrava - vystoupilo 65 žáků TO; 

20. 12. 2021 Vánoční koncert žáků - sál školy - vystoupilo 7 žáků HO; 

22. 12. 2021 Vánoční koncert žáků - sál školy - vystoupilo 15 žáků HO; 

22. 1. 2022 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 2 žáci HO; 

26. 1. 2022 Slavnostní pololetní koncert - sál školy - vystoupilo 14 žáků HO; 

9. 2. 2022 Školní koncert - sál školy - vystoupilo 19 žáků HO; 

19. 2. 2022 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 3 žáci HO;  

22. 2. 2022 Okresní klavírní přehlídka „Klavírní mládí Ostravska“ - sál školy - vystoupil 1 

žák HO ; 

10. 3. 2022 Okresní kolo soutěží ZUŠ - Sólový a komorní zpěv - sál školy; 

11. 3. 2022 Violoncellový koncert na JFO - vystoupil 1 žák HO;  

23. 3. - 23. 5. 2022 Výstava výtvarných prací žáků VO - Moravskoslezský inspektorát české 

školní inspekce, Matiční 20, Ostrava - vystavovali žáci VO ; 

30. 3. 2022 Koncert populární hudby - sál školy - vystoupilo 15 žáků HO; 

2. 4. 2022 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO; 

8. 4. 2022 Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2022 - IX. Ročník - sál školy; 

11. 4. 2022 Koncert OU - sál školy; 

13. 4. 2022 Koncert učitelů - sál školy; 

22. 4. 2022 Krajská klavírní přehlídka - ZUŠ Frýdek-Místek - vystoupil 1 žák HO; 

29. 4. 2022 Diplomový koncert Bc. L. Kaletové, DiS, studentky OU a PSOU - sál školy; 

3. 5. 2022 „Od Suchého po Shakespeara“ - Koláž monologů - Klub Atlantik, - vystoupilo 8 

žáků LDO; 

4. 5. 2022 Absolventský koncert I. - sál školy - vystoupilo 5 žáků HO; 

5. 5. 2022 Vernisáž k XIX. ročníku přehlídky výtvarných oborů ostravských ZUŠ Jarní salón 

- prostory ZUŠ - Výstava od 5. 5. do 6. 6. 2022 - vystavovali žáci VO; 

11. 5. 2022 Koncert ke dni matek - sál školy - vystoupilo 20 žáků HO; 

18. 5. 2022 Absolventský koncert II. - sál školy - vystoupilo 9 žáků HO; 

19. 5. 2022 Krajská přehlídka žáků ZUŠ obor hra na violoncello a kontrabas - JKO - vystoupil 

1 žák HO; 

23. 5. 2022 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ Repinova, MŠ Varenská, MŠ 

Ostrčilova I. - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupilo 32 žáků HO; 

24. 5. 2022 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ Poděbradova, MŠ Blahoslavova, 

MŠ Ostrčilova II. - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupilo 28 žáků HO; 

25. 5. 2022 Absolventský koncert III. - sál školy - vystoupilo 7 žáků HO; 

27. 5. 2022 Hudební pohádka „Červená karkulka“ pro MŠ Šafaříkova, MŠ Dvořákova, MŠ 

Špálova - sál školy a výtvarný ateliér - vystoupilo 34 žáků HO; 

27. 5. 2022 Absolventský koncert IV. - sál školy - vystoupili 2 žáci HO; 

28. 5. 2022 Ze života hmyzu + Sen noci svatojánské - divadelní představení žáků LDO 

Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava - vystoupilo 13 žáků LDO a 6 žáků TO; 

3. 6. 2022 Ze života hmyzu + Sen noci svatojánské - divadelní představení žáků LDO 

Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava - vystoupilo 13 žáků LDO a 6 žáků TO; 

4. 6. 2022 Vítání občánků - radnice Ostrava, Mor. Ostrava - vystoupili 4 žáci HO;  

8. 6. 2022 Slavnostní závěrečný koncert - sál školy - vystoupilo 41 žáků HO; 

10. 6. 2022 Noc kostelů - Československá církev husitská, Ostrava-Hrabůvka - vystoupilo 5 

žáků HO; 

13. 6. 2022 Závěrečná výstava prací žáků VO - Vernisáž prostory školy - vystavovali žáci 

VO; 
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15. 6. 2022 Balet Aladin - taneční představení žáků TO, Divadlo loutek Ostrava - vystoupilo 

65 žáků TO; 

16. 6. 2022 Balet Aladin - taneční představení žáků TO, Divadlo loutek Ostrava - vystoupilo 

65 žáků TO; 

18. 6. 2022 Kdybych já byl dospělý + Poprask na laguně - divadelní představení žáků LDO, 

Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava - vystoupilo 15 žáků LDO; 

1. - 6. 7. 2022 - 21. Ročník mezinárodních interpretačních kurzů pro klarinetisty a saxofonisty 

- agentura FMG Artists ve spolupráci ze ZUŠ Sokolská tř. 15. - sál a prostory školy; 

Třídní koncerty (18x). 

 

 

Aktivity pedagogů:  

19. 9. 2021 Účinkování v pořadu českého rozhlasu Ostrava (Harenda) - Acustrio - 2 

pedagogové; 

30. 9. 2021 TV Noe - živé vysílání - 1 pedagog; 

23. 10. 2021 Účast na DVPP - Janáčkova konzervatoř v Ostravě, doc. Karel Hegner - 1 

pedagog; 

22. 1.  2022 Koncert Ostrava - Jidiš - 1 pedagog; 

23. 1. 2022 Koncert Praha - Jidiš - 1 pedagog; 

7. 3. 2022 Benefiční koncert na podporu Ukrajině v klubu Fabric - Acustrio - 2 pedagogové; 

13. 4. 2022 Koncert učitelů - sál školy - vystoupilo 12 pedagogů; 

22. 4. 2022 Koncert Jidiš Bystřice - 1 pedagog; 

23. 4. 2022 Benefiční koncert v klubu Parník v Ostravě - Acustrio - 2 pedagogové; 

25. 4.  2022 Koncert pedagogů Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě - 3 

pedagogové; 

27. 4. 2022 Koncert OU - k výročí založení katedry UP - 1 pedagog; 

29. 4. 2022 Diplomový koncert Bc. L. Kaletové, DiS, studentky OU a PSOU - sál školy - 1 

pedagog; 

29. 4. 2022 Koncert Soláň Zvonice - 1 pedagog; 

11. 5. 2022 Koncert Jidiš - DJM Ostrava - 1 pedagog; 

14. 5. 2022 Koncert ke dni otevřených dveří českého rozhlasu Ostrava - Acustrio - 2 

pedagogové; 

15. 5. 2022 Koncert Dua Brevis - Obřadní síň Hlučín - 1 pedagog; 

28.5. 2022 Koncert Jidiš Prostějov - 1 pedagog; 

5. 6. 2022 Účinkování na festivale Folkový kolotoč - Acustrio - 2 pedagogové; 

10. 6. 2022 Noc kostelů - Československá církev husitská, Ostrava-Hrabůvka - vystoupili 2 

pedagogové; 

14.6. 2022 Koncert k výročí založení Lidové konzervatoře a Múzické školy v Ostravě - 1 

pedagog; 

1. 7. 2022 Koncert k příležitosti otevření kulturního sálu (Hrabová) - Acustrio - 2 

pedagogové; 

 

 

Účast pedagogů v porotách soutěží:  

12. 1. 2022 - Výtvarná soutěž v rámci týdnu španělské kultury - Gymnázium Olgy Havlové, 

Ostrava-Poruba - člen poroty - 1 pedagog; 

10. 3. 2022 Okresní kolo soutěží ZUŠ - Sólový a komorní zpěv - tajemník poroty - 1 pedagog; 

19. - 21. 3. 2022 VI. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl, Bratislava - 

- 1 pedagog; 
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8. 4. 2022 Mezinárodní akordeonová soutěž - Ostrava 2022 - IX. Ročník - tajemník poroty - 1 

pedagog; 

11. - 19. 6. 2022 Celostátní akordeonová soutěž Dobřany -  1 pedagog; 

19. 6. 2022 Celostátní soutěž Děti a Píseň v Brně - člen poroty - 1 pedagog; 

 

 

 

➢ 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  

➢ Duo Brevis 

➢ 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  

 

 

 

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  
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J. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

 Ve školním roce 2021/2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Základní údaje o hospodaření školy  
 

1. Účetní období roku 2021 

 

rok 2021 

Příjmy - výnosy 18.236.744,88 

Výdaje - náklady 18.416.901,42 

Výsledek 

hospodaření  
180.156,57 

 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2021 

Výsledek hospodaření 180.156,57 

Plnění rezervního fondu 180.156,57 

Plnění fondu odměn 0,00 

Uhrazení ztrát z minulých let 0,00 
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Závazné ukazatele na rok 2021 stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé náklady celkem 16 334 694,00 16 334 694,00 0,00 

v tom: Prostředky na platy  11 722 730,00 11 722 730,00 0,00 

OON  267 000,00 267 000,00 0,00 

Zákonné odvody  4 052 529,00 4 047 400,00 5 129,00 

FKSP  234 455,00 235 411,00 -956,00 

ONIV přímý 57 980,00 52 681,00 5 299,00 

Cestovné 0,00 9 472,00 -9 472,00 

ÚZ 205 Krytí odpisů dlouhodobého 

majetku 
63 000,00 63 000,00 0,00 

ÚZ 33063 Projekt OPVVV – Šablony 

II. 
1 016 850,00 816 270,00 200 580,00 

v tom: Vyčerpáno v roce 2019  316 244,00  

Vyčerpáno v roce 2020  500 026,00  

Vyčerpáno v roce 2021  200 580,00  

 
Závazný ukazatel celkem 16 397 694,00 16 397 694,00 0,00 

 Limit přepočteného počtu 

zaměstnanců  
23,01 23,54280 -0,5328 

 

Stav peněžních fondů k 31.12.2021 

Investiční fond 598 340,41 

Rezervní fond 689 003,78 

FKSP 354 376,71 

Fond odměn 215 505,00 

 

 

2. Účetní období leden - srpen 2022 

 

Mzdové náklady leden - srpen 2022 

 
stanoveno 2022 

vyčerpáno k 

31.8.2022 

Vyčerpáno v 

% 

ÚZ: 33353 prostředky na platy 12.054.730,00 7.769.915,00 65% 

ÚZ: 33353 OON 250.000,00 148.280,00 59% 

➢ z toho: odstupné 0,00 0,00  

 

Stav peněžních fondů k 31.8.2022 

Investiční fond 640.902,71 

Rezervní fond ze zlepšeného 

výsledku hospodaření 
859.160,35 

FKSP 173.677,71 

Fond odměn 215.505,00 

Rezervní fond z ostatních titulů 0,00 

 

Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány. 



 

 

 16 

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, navíc po období, kdy vyučování 

probíhalo distanční formou, je velký zájem o prezentaci výsledků vyučování na veřejnosti. 

Díky této potřebě došlo ve školním roce 2021/2022 k výraznému nárůstu všech veřejných 

aktivit. 

     Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se ve školním roce 2021/2022 aktivně zapojili 

do výuky a koncertní činnosti.  Vedení školy podporovalo tyto aktivity, které umožňovaly 

posluchačům navštívit různé pořady, výstavy a koncertní výstupy našich žáků.    

Vedení rovněž usilovalo o další možnosti zapojení do kulturního života regionu 

realizací Mezinárodních klarinetových a saxofonových kurzů určených pro pedagogy 

Moravskoslezského kraje. Rovněž se realizovala Mezinárodní akordeonová soutěž, která byla 

v minulých letech zrušena. 

 

 

 

 

 

Přílohy 
       

Příloha č. 1 Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci  

  celoživotního učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Příloha č. 2 Nově zahájené či již realizované projekty 

 

 

Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 19. září 2022.  

 

V Ostravě dne 19. září 2022 

 

 

 

 

 

 

 

        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  

Ano/Ne* Jiné – vypište: Vysílání našich pedagogů na semináře a školení v rámci DVPP k jiným 
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 

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

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

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