VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní umělecká škola, Třinec,
Třanovského 596, příspěvková organizace

školní rok 2007/2008
V Třinci 15.10. 2008
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Charakteristika

V povědomí třinecké i mimo třinecké veřejnosti je škola známá vysokou kvalitou
pedagogické práce, každoročně prezentovanou veřejnými koncerty, výstavami a vystoupeními
žáků hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Nejlepší žáci se
zapojují do národních i mezinárodních uměleckých soutěží a dosahují vynikajících výsledků,
koncertují v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Škola je čtyř-oborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém. K 30. září. 2007 bylo přihlášeno 822 žáků, z toho do hudebního oboru 544
žáků, literárně dramatického oboru 46 žáků, výtvarného oboru 162 žáků a tanečního oboru 70
žákyň. Studium dospělých navštěvovalo 14 žáků, z toho 12 studentů středních škol. Celkový
počet žáků se snížil o 6 žáků oproti minulému školnímu roku, kdy bylo přihlášeno celkem 828
žáků, z toho 13 studujících SPD.V hudebním oboru vyučujeme prakticky všechny hudební
nástroje a zpěv. Nově vyučujeme pěveckou hlasovou výchovu se zaměřením na jazzový a
populární zpěv. V tomto oboru naši žáci dokázali zvítězit na mezinárodní soutěži „Zlatá
loutna 2007“ a soutěži „Werk anděl“ v rámci Třineckého regionu. Ve výtvarném oboru
vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, keramiku a prostorovou tvorbu. V tanečním oboru učíme
klasický, současný a lidový tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a
slovesnost.

Po technické stránce je škola velice dobře vybavena moderním multimediálním zařízením a
audiovizuální technikou.Ve školním nahrávacím studiu je možno nahrát výkony žáků a zpětně
tak zdokonalovat umělecké provedení skladeb v jejich podání. Významné akce se nahrávají
na video a DVD. Absolventi II. stupně každoročně nahrávají svá absolventská vystoupení,
zároveň obdrží při absolutoriu nahrávku svého absolventského koncertu na CD.
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
61955574
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel – statutární zástupce: MgA. Eduard Turoň
Hlavní budova ZUŠ ul. Třanovského 596 je v majetku města Třince
Odloučené pracoviště ul. Jablunkovská 406 je v majetku města Třince
Pobočka v Bystřice v budově ZŠ Bystřice, majetek obce Bystřice
Datum zařazení do sítě:
30. 5. 1996
29. 3. 2006
Poslední změna zařazení:
Kapacita školy dle zařazení: 920 žáků
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Nejvýznamnější kulturní a vzdělávací akce školy.

Mezinárodní soutěž Zlatá loutna.
Mezinárodní soutěž v jazzové, folkové a populární písní Zlatá loutna proběhla ve dnech
22. – 24.11. 2007 v prostorách Kulturního domu Trisia a.s. v Třinci. Záštitu nad ní převzala
PhDr. Jaroslava Wenigerová – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje. Garantem
soutěže a zároveň předsedou odborné poroty byl prezident Akademie populární hudby České
republiky pan Petr Šiška. Soutěž probíhala v rámci projektu Visegradského fondu. Mediální
partneři: Český rozhlas Ostrava, Třinecký týdeník Hutník a Kabelová televize Třinec. Zlatá
loutna organizovaná Základní uměleckou školou v Třinci převzala pomyslnou štafetu a volně
navázala na dřívější Zlatou loutnu – soutěž amatérských zpěváků , kterou pořádal Dům
kultury Třinec již od roku 1966. Na předešlých ročnících soutěžily známé osobnosti populární
hudby jako například : Dara Rolins, která se soutěže zúčastnila v roce 1982, tehdy jí bylo 9 let
a brzy nato natočila jeden za svých nejznámějších hitů Zvonky štěstí spolu s Karlem Gottem.
V roce 1986 se soutěže zúčastnila Iveta Bartošová a získala zde 2. místo. Z dalších
významných osobností, které zpívaly na Zlaté loutně můžeme uvést Ivanu Chýlkovou, Pavla
Vítka nebo Petra Kotvalda. Soutěž byla určena mládeži z Evropské unie a to v 1. kategorii od
10 do 14 a v 2. kategorii od 15 do 19 let. Byla zároveň soutěží základních , středních a
uměleckých škol zemí EU. Zúčastnila se jí mládež z České a Slovenské republiky, Polska a
také jedna Američanka , která v současné době žije v Praze. Hlavním organizátorem soutěže
byl ředitel školy MgA. Eduard Turoň. V porotě zasedli Mgr. Petr Šiška, zpěvačka Dara Rolins
(Slovenská republika), Mgr. František Mixa (zástupce ředitele Janáčkovy konzervatoře a
režisér Českého rozhlasu v Ostravě) a Mgr. Zdeněk Tofel (hudební redaktor a režisér Českého
rozhlasu Ostrava). O moderování castingu se postarali žáci literárně dramatického oboru naší
ZUŠ Arthur Sniegoň a Petra Rumpíková. Do finále postoupilo vždy sedm soutěžících v každé
kategorii. Finále i galakoncert skvěle moderoval pan Zdeněk Tulis, bývalý redaktor České
televize. O soutěži a finále bylo i krátké povídání v České televizi v pořadu „Dobré ráno“, ve
kterém vystoupil ředitel soutěže MgA. Eduard Turoň. Krátká relace o soutěži byla také ve
vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Finále proběhlo v sobotu 24. 11. 2007 před plným
divadelním sálem Kulturního domu Trisia. Porota měla těžký úkol stanovit pořadí při takové
vysoké úrovni soutěžících, ale zhostila se ho s profesionální jistotou a překvapivě jednohlasně
vybrala vítěze, a navíc udělila dvě ceny poroty. Po finále následoval galakoncert vítězů. Na
něm kromě těch nejlepších soutěžících z každé kategorie zazpívala i Dara Rolins.
Velkou zásluhu na vynikající umělecké úrovni soutěže měl i doprovodný orchestr ve složení:
Mgr. Jiří Zabystrzan- umělecký vedoucí, Michal Šupák, Pavel Pilch, Mgr. Zbigniew Kaleta,
Ing. Tomasz Lasota a Přemysl Mixa. Finále soutěže bylo vydáno na CD a DVD a bylo
vysíláno kabelovou televizí Třinec. Soutěž splnila svůj účel a tím bylo porovnání výsledků
uměleckého vzdělávání v oblasti jazzového, populárního a folkového zpěvu mezi různými
typy škol a navázání přátelských vztahů mezi mládeží Evropské unie.
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Mezinárodní koncert žáků v Polsku 14. 5. 2008
Vystoupení dívčí kapely „Boutique“ v Jastrzebie pod vedením Mgr. Jiřího Zabystrzana mělo
skvělý ohlas u publika.
Vánoční koncert v Bratislavě
Na koncertě, který se uskutečnil v Primaciálnom paláci a byl pořádán u příležitosti výročí
„30“ let orchestru ZUŠ Bratislava a který natáčela a přenášela Slovenská televize, vystoupil
také náš soubor zobcových fléten „Píšťaličky“ pod vedením p. učitelky Aleny Kostkové.
Školní akademie a výstava výtvarného oboru
Dne 21. 5. 2008 se konala v Kulturním domě Trisia a.s., akademie Základní umělecké školy
Třinec. Na akademii vystoupilo okolo stovky žáků tanečního oboru, souborových her a
literárně-dramatického oboru. Akademie byla spojena s výstavou prací žáků výtvarného
oboru.
Akademie žáků a absolventský koncert v Bystřici nad Olší
proběhl dne 22. 5. 2008 v kině v Bystřici a spolu s absolventy pobočky v Bystřici vystoupil
školní smyčcový soubor a pěvecký sbor Gami.

Koncert vítězů krajského kola soutěže akordeonů
15.4. 2008 Janáčkova konzervatoř Ostrava, vystoupili i naši žáci Marek Kaleta a Kateřina
Rusnoková, vítězové krajského kola.
Koncert děti dětem
proběhl ve středu 18. června v aule Gymnázia Třinec a byl určen žákům 1. a 2. tříd
třineckých ZŠ. Vystoupili zde žáci, kteří se umístili v krajských kolech soutěží ZUŠ.
Koncert učitelů k mezinárodnímu dni učitelů
Koncert proběhl před vyprodaným foyer KD Trisia a.s., 27. 3. 2008 a byl určen žákům školy i
Třinecké veřejnosti. Měl velký ohlas u publika. Koncert navštívila místostarostka města
Třince paní PhDr. Milada Hejmejová.
Koncert žáků dechového oddělení spolu se školním smyčcovým orchestrem
proběhl 10. 3. 2008 ve foyer KD Trisia a.s. v Třinci.
Hudební setkání bývalých absolventů ZUŠ Třinec
Foyer KD Trisia a.s., Třinec 16. 2. 2008.
Účinkovali klavíristé Michal Šupák, Zuzana Tlolková a Darina Bromková – Žurková
z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
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Absolventský koncert žáků II. stupně
10. 4. 2008 proběhl ve foyer KD Trisia a.s. Na koncertě se představilo se svým náročným
programem pět absolventů. Po ukončení koncertu jim byly předány nahrávky jejich
absolventského koncertu na CD.

Absolventské koncerty žáků I. stupně
Ve dnech 3., 4., 5. června 2008 proběhly v koncertním salónku ZUŠ tři absolventské koncerty
žáků I. stupně.
Absolventské vystoupení literárně dramatického oboru
Aula Gymnázia v Třinci 10. června 2008.
Velmi úspěšné představení absolventů I. stupně LDO a jejich hostů před vděčným publikem.

Třídní koncerty
Ve školním roce 2007/2008 uspořádal každý učitel nejméně 2 třídní koncerty tj. přibližně
80 koncertů. Jejich úroveň byla v převážné většině výborná a celkový počet posluchačů těchto
koncertů odhadujeme kolem tří tisíc.
Reprezentační ples ZUŠ
Ve spolupráci se SRPŠ jsme uspořádali pro rodiče a zaměstnance školy v pátek 8. 2. 2007
reprezentační ples ZUŠ v Dělnickém domě v Třinci.
Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru výroční zprávy.

Absolventi I. a II. stupně ZUŠ Třinec,
kteří byli přijati
na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením
ve šk. r. 2007/2008
Výtvarný obor - pedagog
Mgr. Šenková Anna
Iva Rajčaniová
Katarzyna Pieleszová
Kristýna Čečotková

Zahradní architektura v Brně
Architektura a stavitelství, ČVUT v Praze
Architektura a stavitelství, ČVUT v Praze

Výtvarný obor - pedagog
Mgr. Martinková Beata
Jakub Zuček
Lukáš Tomiczek
Táňa Hložková
Petr Kaluža

střední umělecká škola AVE art, v Ostravě
střední umělecká škola AVE art, v Ostravě
Fakulta architektury ČVUT, Praha
Fakulta architektury ČVUT, Praha

Hudební obor - pedagog
p. uč. Lukešová Radmila
Kasztura Filip

Církevní konzervatoř v Kroměříži - zpěv
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Inspekce a kontroly:
České školní inspekce – orientační 15. – 17. 5. 2000, viz. web stránky ČŠI.
Okresní úřad Frýdek-Místek odb. školství - ekonomická , kontrolní 7. 2. 2001.
Krajský úřad – kontrola pracovních poměrů pedagogických zaměstnanců 26.1. 2004.
Česká školní inspekce – kontrola dokumentace školy 20. 6. 2007 viz. web stránky ČŠI.
Krajský úřad MSK – č. 588/13/2007, kontrola personálních záležitostí 11. 10. 2007.
Krajský úřad MSK – č. 122/13/2008, kontrola evidence pracovní doby, vnitřní předpisy
organizace, výkon pracovní činnosti ředitele 3. 3. 2008.
Krajský úřad MSK – č. 450/03/2008 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky 18. -22. 8. 2008.

Organizace dle oborů

Ve školním roce 2007/2008 nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
literárně-dramatického oboru
výtvarného oboru
tanečního oboru
studium pro dospělé

počty žáků
822
530
46
162
70
14

do přípravných ročníků nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
nehudebních oborů

128
74
54

Na konci školního roku 2007/2008 bylo klasifikováno
neklasifikováno
neprospělo
přípravný ročník ukončilo

693
12
0
174

Absolvovalo celkem 99 žáků, z toho hudební obor:
výtvarný obor:
taneční obor:
lit.-dram. obor:

počty žáků
52 II. stupeň
14 II. stupeň
3 II. stupeň
5 II. stupeň

I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň

6
17
1
1

Počet žáků

Vývoj počtu žáků ZUŠ Třinec
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Údaje o školném

Školné ve školním roce 2007/2008 činilo pololetně:

hudební obory
přípravná hudební výchova
skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu
individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)
studium pro dospělé- studenti
studium pro dospělé – ostatní
sborový zpěv

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

1 000,1 200,1 500,500,1500,2000,250,-

nehudební obory
přípravná taneční, literárně-dramatická, výtvarná výchova
taneční, literárně-dramatický, výtvarný obor
studium pro dospělé

Kč 1 000,Kč 1 100,Kč 2 000,-

Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově za pololetí a je splatno do 15. dne
prvního měsíce příslušného období. Na základně vyhl. č. 71/2005 Sb. ukončí-li žák
vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku, úplata za školné se nevrací. Pokud
žák ukončil studium z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze
poměrnou část školného vrátit. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady .
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Umístění žáků ZUŠ Třinec v uměleckých soutěžích

Soutěž ZUŠ vyhlašovaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ústřední kolo soutěže ZUŠ
Výtvarný projekt DO SKÁLY
Postup prací žáků VO pod vedením Mgr. Beaty Martinkové
do ústředního kola soutěže výtvarného oboru ZUŠ vyhlašované MŠMT v rámci
10. Národní přehlídky výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR - OČI DOKOŘÁN
2008. Projekt obsahoval práce plošné (kresby, malby, kombinované techniky, grafiku)
a experimentální tisky do keramické hlíny. Součástí projektu byla i písemná dokumentace.
Vystaven v rámci Moravskoslezského salónu v prostorách bývalého augustiniánského
kláštera ve Šternberku. Na projektu pracovalo asi 45 dětí od 8-16let po dobu 2 let.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na akordeon.
2. místo a zároveň nejlepší akordeonové duo ve své kategorii

Kateřina Rusnoková
Marek Kaleta
Pedagog - Dagmar Jurzycová.
Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Moravskoslezského kraje
Projekt DO SKÁLY získal CENU POROTY, pedagog – Mgr. Beata Martinková

Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon
Pedagog - Dagmar Jurzycová
KATEGORIE III. v komorní hře na akordeon
1. místo a postup do ústředního kola soutěže

Kateřina Rusnoková
Marek Kaleta

KATEGORIE VIII. ve hře na sólový akordeon
1. místo
Marek Kaleta

KATEGORIE IV. ve hře na sólový akordeon
3. místo
Karolína Heczková
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Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru sólový klavír
17. a 18. 3. 2008
ZUŠ B. Smetany, Karviná – Mizerov
2. místo

Worek Michal

pedagog - Ciencialová Jana

3. místo

Krzoková Aniela

pedagog - Trávníčková Danuše

3. místo

Walachová Eva

pedagog - Ciencialová Jana

čestné uznání

Samková Magdaléna

pedagog - Ciencialová Jana

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru
sólo – komorní hra
23. a 24. 4. 2008
ZUŠ Moravská Ostrava
Pedagog - Mgr. Petr Heczko PhD.
I. kategorie
2. místo

Heczko Petr

V. kategorie
2. místo

Csepcsarová Dominika

KYTAROVÉ DUO – komorní hra
I. Kategorie
2. místo
Heczko Petr
Konderlová Ester
KYTAROVÉ DUO – komorní hra
III. Kategorie
3. místo
Csepcsarová Dominika
Szurmanová Martina

Krajsko kolo - hra na smyčcové nástroje
ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba 9. - 11. 4. 2008
3. místo

Przywarová Jana

pedagog - Jana Adamíková

3. místo

Samek Michal

pedagog - Alena Kostková

čestné uznání

Anna Szarzecová

pedagog - Petr Zmuda
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ – OKRESNÍ KOLO - KLAVÍR
ZUŠ Frýdek – Místek 12. 13. 2. 2008

1. místo
kategorie 0

Beáta Šimovcová

ze třídy p. uč. Ciencialové

3. místo
kategorie II

Julia Krzoková

ze třídy p. uč. Trávníčkové

1. místo
kategorie III

Daniela Klusová

ze třídy p. uč. Trávníčkové

2. místo
kategorie IV

Michaela Pustowkováze

třídy p. uč. Trávníčkové

1. místo s postupem
kategorie V

Eva Walachová

ze třídy p. uč. Ciencialové

1. místo s postupem
kategorie VI

Aniela Krzoková

ze třídy p. uč. Trávníčkové

1. místo
3. místo
kategorie VII

Anna Maria Walach
Filip Macura

ze třídy p. uč. Ciencialové
ze třídy p. uč. Trávníčkové

1. místo s postupem
1. místo
kategorie VIII.

Magdaléna Samková
Jolanta Krzoková

ze třídy p. uč. Ciencialové
ze třídy p. uč. Trávníčkové

1. místo s postupem
kategorie IX

Michal Worek

ze třídy p. uč. Ciencialové

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ OKRESNÍ KOLO - AKORDEON
ZUŠ Frýdek – Místek 18. 2. 2008

1. místo s postupem
kategorie IV.
1. místo s postupem
kategorie VIII.
Komorní hra
1. místo s postupem
kategorie III.A duo

Karolína Heczková

ze třídy p. uč. Dagmar Jurzycové

Marek Kaleta

Marek Kaleta
Kateřina Rusnoková
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CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZUŠ OKRESNÍ KOLO - SMYČCOVÉ NÁSTROJE
ZUŠ Frýdek – Místek 19. a 20. 2. 2008
Hra na housle
3. místo
kategorie 0

Lucie Cieslarová

ze třídy p. uč. Aleny Kostkové

1. místo
kategorie I

Filip Walczysko

ze třídy p. uč. Jany Adamíkové

2. místo
kategorie II

Radka Cieslarová

ze třídy p. uč. Aleny Kostkové

1. místo s postupem
kategorie III

Jana Przywarová

ze třídy p. uč. Jany Adamíkové

1. místo s postupem
kategorie VIII

Michal Samek

ze třídy p. uč. Aleny Kostkové

Natan Mazur
Barbora Zbránková

ze třídy p. uč. Jany Adamíkové

2. místo
kategorie V

Dorota Turoňová

ze třídy p. uč. Petra Zmudy

1. místo s postupem
kategorie VI

Anna Szarzecová

ze třídy p. uč. Petra Zmudy

Koncertantní obsazení
1. místo
kategorie II

Hra na violoncello

VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ OKRESNÍ KOLO - KYTARA

1. místo s postupem
kategorie I

Petr Heczko

1. místo
kategorie II

Ester Konderlová

1. místo s postupem
kategorie V

Dominika Csepcsarová

komorní hra
1. místo s postupem
kategorie B 1/I

Ester Konderlová
Petr Heczko

1. místo s postupem
kategorie B 1/III

Dominika Csepcsarová
Martina Szurmanová

ze třídy Mgr. Petra Heczka PhD.
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Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků do studia

1.

Učitelé školy pověřeni ředitelem vyhledávali nadané děti v prvních třídách základních
škol pro hudební a literární obor. V mateřských školách pak pro obor taneční
a výtvarný. Termín přijímacích zkoušek na ZUŠ v Třinci byl rovněž zveřejněn
v místním tisku a kabelové televizi 14 dní před výběrovým řízením. Výběrové řízení
proběhlo ve druhém týdnu měsíce června. Veškeré údaje o žácích přijímaných do
přípravného ročníku jsou vedeny na písemných přihláškách. Ve školním roce
2007/2008 bylo přijato do přípravných ročníků všech oborů celkem 128 žáků.

2.

Ředitel zařadil žáky do prvního ročníku na základě postupové zkoušky v přípravném
ročníku. Starší žáci byli přijati přímo do vyšších ročníků na základě rozdílových
zkoušek. Na konci školního roku proběhly ročníkové a postupové zkoušky. Absolventi
ukončili studium absolventským koncertem a závěrečnými zkouškami. Na návrh
učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy byli nejtalentovanější
žáci zařazeni do rozšířeného studia.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Klavírní ateliéry v Karviné proběhly v září 2007. Vzdělávání ve hře na klavír s akreditací
MŠMT se zúčastnilo 6 pedagogů.
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy zorganizovalo ředitelství další pokračování kurzu
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Ve vzdělávání pokračovalo
9 pracovníků.
Odborné vzdělávání –Kytarové soboty 2007/2008
Konzervatoř Brno, akreditovaná vzdělávací instituce,
vzdělávací program akreditovaný MŠMT (č. j. 19081/2005-25-47, č. j. 21232/05-25-216),
přednášky, cvičení a konzultace pro učitele, žáky a hráče
Vzdělávacího programu hry na kytaru se zúčastnil 1 pedagog.
Víkendová škola hry na zobcovou flétnu s akreditací MŠMT
Vzdělávacího programu se zúčastnil 1 pedagog.
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Údaje o mimoškolních aktivitách

Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2007/2008 jsme na mezinárodní úrovni spolupracovali se slovenskou
Základní uměleckou školou Jozefa Kresánka z Bratislavy, polskou Hudební školou 1. a 2.
stupně z Jastrzębia – Zdroju a s maďarskou uměleckou školou Rácz Aladár Zeneiskola
z Budapešti. V rámci projektu Visegrádské čtyřky jsme společně uspořádali mezinárodní
soutěž v jazzové, populární a folkové písni „Zlatá loutna – Golden Lute“, vánoční koncert
v Třinci s mezinárodní účastí pod názvem „Vánoční hvězdička pro dětská očička“, vánoční
koncert v Bratislavě, mezinárodní koncert žáků v polském Jastzrebiu.

Spolupráce v rámci České republiky
Ve školním roce 2007/2008 jsme pokračovali ve spolupráci se Základní uměleckou školou
v Němčicích na Hané.

Spolupráce s radou Sdružení rodičů a přátel školy
Ředitelství školy úzce spolupracuje s radou SRPŠ. Na pravidelných měsíčních schůzkách
informuje rodiče o dění ve škole, rodiče se podílejí na organizaci koncertů, třídních
předehrávek, soutěžích a dalších akcích školy. SRPŠ má podíl při správě a kontrole činnosti
školy.

Mimoškolní aktivity žáků
Naši žáci vystupovali na vernisážích, výstavách, zúčastňovali se výtvarných soutěží a bienále.
Žáci literárně-dramatického oboru v rámci mimoškolní činnosti účinkovali na divadelních
představeních a vystupovali na přehlídkách dětské a studentské divadelní tvorby. Žákyně
tanečního oboru vystoupily s ukázkami svých tanců na různých společenských akcích
třineckých podnikatelských subjektů a kulturních akcích města a domu kultury. Jednou
z nejvýznamnějších propagačních akcí školy bylo vystoupení dívčí kapely Boutique a žákyň
tanečního oddělení pod uměleckým vedení p. Naďi Kisilalové na tour „Den s Deníkem“.
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Umělecká činnost pedagogů
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký
komorní orchestr, Stanley´s Dixie Street Band, který několikrát natáčel pro ČT Ostrava,
kapela Charlie Straight, která je v současné době velmi oblíbena mezi mládeži, vystupuje
například společně se skupinou Kryštof, dále pak folklórní soubor Olza, brněnský estrádní
orchestr Night and Day. Hrají v orchestrech zaměřených na jazzovou, taneční a populární
hudbu, vedou pěvecké sbory a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a
mládeže např. Štývarův dětský sbor při DDM Třinec. Každoročně vystupují při příležitosti
mezinárodního dne učitelů na koncertu pedagogů ZUŠ Třinec a na dalších koncertech v rámci
mezinárodní spolupráce uměleckých škol.

Učební plány, učební osnovy

Ve školním roce 2007/2008 se výuka řídila učebními plány pro Základní umělecké školy
vydanými MŠMT.
Učební plány:
Osnovy:

ze dne 26.6.95

č. j.

18418/95 s platností od 1. 9. 1995

25.7.80
6.4.81
14.4.82
23.9.83
15.4.85
30.6.89

č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.

20876/80 - 35
11393/81 - 35
12988/82 - 35
26199/83 - 35
14466/85 – 35
15987/89

č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003.
Taneční obor uč. plány
Výtvarný obor
č. j. 18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.
podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva je podle § 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
veřejně přístupná na webových stránkách školy a v písemné podobě na Základní umělecké
škole Třinec, Třanovského 596 a jejich pobočkách a na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje. Jeden výtisk je také předán Městskému úřadu v Třinci, odboru školství.
Dle § 17g zák. č. 139/1995 Sb. projednal ředitel výroční zprávu o činnosti na zahajovací
pedagogické poradě 28.8. 2008.
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Materiální zabezpečení výuky

Naše škola je velice dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální, informaticko
mediální a výpočetní technikou. Škola má vlastní nahrávací studio a vydává nahrávky
koncertů žáků na CD a DVD.
Budova ZUŠ na ul. Třanovského 596 nestačí pokrýt potřebu učeben pro součastné stavy žáků,
a tak se musí vyučovat i na odloučeném pracovišti ZUŠ na ul. Jablunkovské 406. Tato budova
je původně rodinná vila a nesplňuje hygienické a prostorové nároky a tím odporuje vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na prostory a provoz škol.
Ředitelství školy se stále snaží o získání prostor kvalitativně odpovídajících výuce na ZUŠ.
Zatím se podařilo ve spolupráci s Městským úřadem v Třinci získat nové prostory ve školní
družině 5. ZŠ na Koperníkové ulici, kam se prozatím přestěhuje výuka části výtvarného oboru
ZUŠ s termínem zahájení výuky v listopadu roku 2008.

Závěrem

Žáci naší školy se prosazují v krajském, celostátním i mezinárodním měřítku a to především
v oboru hra na klavír, hra na akordeon, pěveckém oddělení, literárně-dramatickém oboru
a tanečním oboru, vynikající úroveň má také výtvarný obor. Velmi nás těší velká návštěvnost
našich koncertů a třídních předehrávek. Odhadujeme, že kulturní akce naší školy navštíví
během roku přibližně 5 tisíc posluchačů.
Přáním a ctižádostí současného pedagogického kolektivu a vedení školy je rozvíjet bohatou
tradici s cílem více využívat moderní metodické postupy a informační techniku při umělecké
výuce, stále rozvíjet mezinárodní spolupráci s uměleckými školami v zahraničí, především se
Slovenskem, Polskem a Maďarskem a dosahovat tak kvalitnější výsledky v práci školy a
ještě lepší umělecké úspěchy.
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