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

školní rok 2009/2010
V Třinci 15.10. 2010

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 i v zahraničí.
Škola je čtyř-oborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém. K 30. září 2009 byl stav žáků navštěvujících školu 863 z toho v hudebním
oboru 559 žáků, literárně dramatickém 40 žáků, výtvarném 180 žáků a tanečním oboru 84
žákyň, studium pro dospělé navštěvovali 2 žáci – studenti středních škol. Celkový počet žáků
se zvýšil o 32 žáků oproti předešlému školnímu roku. V hudebním oboru vyučujeme
prakticky všechny hudební nástroje a zpěv. S velkým úspěchem vyučujeme také pěveckou
hlasovou výchovu se zaměřením na jazzový a populární zpěv. V tomto oboru naši žáci
dokázali zvítězit na četných pěveckých soutěžích v rámci České republiky i na mezinárodní
pěvecké soutěži Zlatá loutna. Žákyně Markéta Konvičková se stala finalistkou sotěže televize
Nova – Československo hledá Superstar. 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
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Hlavní budova ZUŠ Třinec na ul. Třanovského 596 je v majetku města Třince.
Odloučené pracoviště ZUŠ Třinec na ul. Jablunkovské 406 bylo zrušeno a současně byla
výuka ukončena k 30. 6. 2010 vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2010 je výuka nehudebních oborů
naší ZUŠ převedena na mnohem větší a komplexně vyhovující nově zrekonstruovanou
pobočku v III. pavilonu ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696 - v majetku města Třince. Výuka
hudebních oborů je tak nyní plně realizovaná v hlavní budově na ul. Třanovského 596, kde
jsou lepší technické a prostorové podmínky pro výuku hudebních oborů než na předešlém
odloučeném pracovišti.
Pobočka v Bystřici v budově ZŠ Bystřice 848 - v majetku obce Bystřice byla zrušena
k 31.10. 2009 a výuka byla přenesena od 1. 11. 2009 do budovy nové pobočky v Bystřici
č.p. 324, která bylo zrealizovaná účelovou přestavbou ze staré pošty pro potřeby výuky v
Základní umělecké škole.Tuto přestavbu realizoval na své náklady soukromý majitel budovy,
firma Statone s.r.o., která nyní naší škole tyto prostory pronajímá. Obecní úřad v Bystřici pak
dotuje 2/3 výše nákladů na nájem.
30. 5. 1996
Datum zařazení do sítě:
Poslední změna zařazení:
16. 10. 2009
Kapacita školy dle zařazení: 920 žáků
email: zus_trinec@volny.cz
tel. ředitelství školy - 558997055, 558997056
tel. pobočka Bystřice č. 324 – 558995055
tel. pobočka Koperníková 696 – 731648720

Nejvýznamnější kulturní a vzdělávací akce školy
Příprava otevření nové pobočky ZUŠ Třinec na ul. Koperníková v III.
pavilonu 5. ZŠ a MŠ
V době hlavních prázdnin se připravuje otevření nové, krásné
pobočky školy pro výuku výtvarného, tanečního a literárně
dramatického oboru pro nový školní rok 2010/2011. Tato pobočka na
ul. Koperníkové 696 bude zřízena v nově zrekonstruovaných
prostorách třetího pavilonu v areálu 5. ZŠ a MŠ Třinec. Rekonstrukce
v hodnotě cca 4 miliony Kč financoval Městský úřad Třinec za
spoluúčasti naší školy i SRPŠ při ZUŠ Třinec. Stavební práce prováděla firma Morcinek a ta
dokázala ve velmi krátkém časovém prostoru hlavních prázdnin tuto rekonstrukci zrealizovat.

Mezinárodní pěvecká soutěž Zlatá loutna 2009
5. - 7. 11. 2009 – Třinec
Naše škola zorganizovala již druhý ročník mezinárodní soutěže
Zlatá loutna v jazzovém, populárním a folkovém zpěvu. Soutěž
byla rozdělena do dvou věkových kategorií 10 – 14 let a 15 – 19
let. Z každé kategorie bylo porotou vybráno 30 účastníků (na
základě zaslaných nahrávek) do semifinálového kola. Finále se uskutečnilo 7. listopadu 2009
v divadelním sále KD Trisia a.s. Třinec. Soutěžící zpívali s doprovodnou kapelou, složenou
z excelentních třineckých hudebníků. Po ukončení finále následoval galakoncert vítězů a na
něm zazpívaly členky odborné poroty šansoniérka a bývalá členka divadla Semafor Renata
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Drösler-Worek a také Dana Vrchovská, známá jazzová zpěvačka z Ostravy. Dalšími členy
poroty byli Eva Plesníková, zpěvačka Nové scény v Bratislavě a zároveň pedagog Vysoké
školy múzických umění a konzervatoře v Bratislavě, Petr Šiška prezident akademie populární
hudby ČR, dále František Mixa zástupce ředitele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a režisér
Českého rozhlasu Ostrava a konečně Zdeněk Tofel redaktor a režisér Českého rozhlasu
Ostrava. Finalisté byli natočeni na DVD a CD a vítězové odvysílání v Českém rozhlasu
Ostrava. Patronát nad soutěží převzala starostka města Třince PhDr. Věra Palkovská,
mediálními partnery byli Český rozhlas Ostrava, třinecký Hutník a Kabelová televize Třinec.
Celou soutěž organizovala naše škola.

Hrajeme si za školou
V parku za budovou ZUŠ Třinec proběhla dne 16. června 2009 neobvyklá
akce "Hrajeme si za školou". Svým uměním se představili žáci všech
oborů ZUŠ. Zazněla zde hudební čísla, hrálo se literárně-dramatické
představení, vystoupila děvčata z tanečního oboru a výsledky své práce
prezentovali také žáci oboru výtvarného. Závěr programu patřil našim
úspěšným bývalým žákům školy - Markétě Konvičkové, finalistce pěvecké soutěže
"Československo hledá Superstar", a také úspěšné populární hudební skupině Charlie
Straight, která v poslední době získala několik prestižních ocenění a její členové jsou mj. naši
bývalí žáci. Akce "Hrajeme si za školou" byla velmi úspěšná a měla velmi příznivé ohlasy i z
řad veřejnosti.

Koncert dechového oddělení a absolventský koncert II. stupně
Před zaplněným foyer KD v Třinci dne 13. 5. 2010 proběhl koncert na němž vystoupili žáci
dechového oddělení ze třídy p. uč. Kostkové, p.uč. Krhutové a p. uč. Walachové. Se studiem
na naší ZUŠ se svým úspěšným vystoupením rozloučili absolventi II.stupně: Zuzana
Karpecká ze třídy p. uč. Pzyhoda, Pavla Lancová p. uč. Lukešové a Adriana Šoltésová ze
třídy p. uč. Žurkové. Vystoupila také Liliana Tomeczková, která pod vedením p. uč. Žurkové
úspěšně splnila talentové zkoušky ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

Anděl 2009: Vítězové Charlie Straight, Ewa Farna
18.4.2010 – Praha, Lucerna
Třinecká skupina Charlie Straight získala tři sošky! V pražské Incheba
Aréně včera proběhlo vyhlášení hudebních cen Anděl 2009, které
moderovala Tereza Pergnerová. Fenomenální úspěch jednoho města!
Letošní vyhlašování andělských cen bylo v znamení severní Moravy, resp.
města Třinec. Kapela z Třince Charlie Straight získala tři hudební ocenění,
a to za album, skladbu a videoklip roku. Nejlepší zpěvačkou byla vyhlášena Ewa Farna.
Členové kapely i Ewa Farna jsou naši bývalí žáci.

Zřízení nové pobočky ZUŠ Třinec v Bystřici
Dne 21.10.209 byla slavnostně otevřena nová pobočka ZUŠ Třinec
v Bystřici za účasti vedoucího kanceláře hejtmana MSK Jaroslava
Sourala, PaedDr., CSc, starosty obce Bystřice pana Ladislava
Olšara, investora rekonstrukce Ing. Jána Módera a dalších
významných hostů.
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Talent roku 2010
Dne 3. června 2010 se uskutečnilo v loutkovém sálu kulturního domu TRISIA a.s. slavnostní
vyhodnocení nejlepších žáků a studentů třineckých škol a vyhlášení Talent roku 2010.
Talentem roku v oblastí kultury se stala žačka naši školy - Tereza Anna Mašková. Ta pak
společně s Denisou Roszkovou zpříjemnila toto slavnostní odpoledne svým zpěvem.

Vánoční koncert s mezinárodní účasti
Kromě našich žáků vystoupili na koncertě hosté ze spolupracujících škol z Polska a
Slovenska. Vánoční koncert proběhl v Třineckém evangelickém kostele dne 15. prosince
2009 a navštívilo ho přes 800 spokojených diváků.

Koncert k mezinárodnímu dni učitelů
30. března 2010 se uskutečnil ve foyer KD Trisia a.s. Třinec slavnostní koncert, na kterém
vystoupili pedagogové naší školy a předvedli své interpretační umění. Posluchači z řad rodičů
a žáků naší školy byli nadšeni výkony učitelů a ti pak prokázali, že jsou nejen dobrými
pedagogy , ale zároveň i zralými umělci a interprety klasické i moderní hudby.

Hudební mládí
koncert studentů JAMU a Ostravské umělecké fakulty dne 5. 5. 2010 v KD Trisia a.s. Třinec.
Účinkovaly zde naše bývalé žákyně, dnes již absolventky uměleckých studií na Ostravské
fakultě s uměleckým zaměřením, Marcela Vimrová – viola a Darina Bromková - klavír.

Koncert v Bratislavě
Dne 15. 6. 2010 účinkovali naši žáci v zahraničí na koncertě v Bratislavě. Vystoupili zde
Jakub Kroczek, houslista ze třídy MgA. Daniela Klody, a klavírista Michal Worek ze třídy
Jany Ciencalové.

Koncert smyčců
Úterý 25. května 2010 se ve foyer KD Trisia a.s. Třinec uskutečnil již tradiční koncert
souborových her a sólových hráčů na smyčcové nástroje. Koncert se setkal s velmi přívětivým
přijetím od publika.

Třídní koncerty
Ve školním roce 2009/2010 uspořádal každý učitel nejméně 2 třídní koncerty tj. okolo 80
koncertů. Jejich úroveň byla v převážné většině výborná a celkovou návštěvnost těchto
koncertů odhadujeme na 3500 posluchačů .
Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru výroční zprávy.
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Absolventi I. a II. stupně ZUŠ Třinec,
kteří byli přijati na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením
ve šk. r. 2009/2010
Výtvarný obor – pedagog Mgr. Anna Šenková :
Aleksandra Sikora

Ateliér prostorové tvorby, Univerzita T. Bati ve Zlíně

Aniela Tasková

Animovaná tvorba, Fakulta umění, Ostravská univerzita

Zuzana Matlochová

Fakulta architektury, VUT – Brno

Obor hra na klavír – pedagog Vanda Žurková
Liliana Tomeczková

Janáčkova konzervatoř Ostrava

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 2009/2010 nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
literárně-dramatického oboru
výtvarného oboru
tanečního oboru
studium pro dospělé – studenti SŠ

počty žáků
863
559
40
180
84
2

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

143
78
65

Na konci školního roku 2009/2010 bylo klasifikováno
neklasifikováno
neprospělo
přípravný ročník ukončilo

680
4
0
142

Absolvovalo celkem 78 žáků, z toho hudební obor:
výtvarný obor:
taneční obor:
lit.-dram. obor:

počty žáků
49 II. stupeň
17 II. stupeň
12 II. stupeň
0 II. stupeň

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

3
11
3
2
6

Údaje o školném
Hudební obory:
přípravná hudební výchova
skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu
individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu
druhý hlavní obor (individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu)
sborový zpěv
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)
studium pro dospělé - studenti
studium pro dospělé - ostatní

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

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 základě vyhlášky 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. Ředitelství školy může dohodnout se zákonným zástupcem
nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady – zpravidla čtvrtletní. V případě
neuhrazení školného bude žák ze studia vyloučen.
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Umístění žáků ZUŠ Třinec v uměleckých soutěžích
Mezinárodní pěvecká soutěž Zlatá loutna 2009
5. - 7. 11. 2009 – Třinec
umístění našich žáků:
I. kategorie
1. místo - Tereza Anna Mašková
II. kategorie
Cena poroty – Denisa Roszková
Cena diváků – Tereza Anna Mašková
Laureáti soutěže Zlatá loutna 2009
II. kategorie
Finálové umístění - Anežka Stecová

Soutěž televize NOVA – Československo hledá superstar
Markéta Konvičková - finalistka soutěže

Celostátní pěvecká soutěž Podhorský čtyřlístek , Rtyně v Podkrkonoší
16. – 17. 4. 2010
Noemi Bocek 1. místo - připravil p. uč. Stanislav Dětský
Tereza Anna Mašková 2. místo - připravil MgA. Eduard Turoň

Ústřední kolo soutěže ZUŠ LDO
3. 6. 6. 2010 Uherské Hradiště
Vítězná práce ve slovesnosti – Šárka Twardziková ze třídy Mgr. Terezy Vyvijalové
Sólový přednes - čestné uznání Filip Sedlák ze třídy Bc. Marcely Kovaříkové
Dialogy – čestné uznání Ondřej Blecha a Filip Sedlák ze třídy Bc. Marcely Kovaříkové

Konfrontace Karviná
Národní soutěž žáků ve hře na elektrofonické nástroje.
1. místo – Jiří Szkandera ze třídy Pavla Pilcha ml.
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VÝSLEDKY KRAJSKÝCH KOLA SOUTĚŽÍ ZUŠ
Soutěž jazzových orchestrů
2. místo na krajské soutěži jazzových orchestrů dne 17. 5. 2010 v Havířově získala kapela
Boutique. Zpěvačka kapely Tereza Anna Mašková obdržela zvláštní ocenění poroty za
pěvecký výkon. Kapelu připravil a vedl Mgr. Jiří Zabystrzan.

soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů
11. – 12. 3. 2010 Orlová
zobcové flétny
kategorie 2.c
2. místo

Trio – dvě zobcové flétny a klavír vyučující Mgr. Krhutová
Kateřina Szturcová
Michaela Šebestová
Marek Walica

kategorie 3. a

Trio zobcových fléten

2. místo

Agáta Szturcová

vyučující Mgr. Krhutová

Michaela Šebestová
Veronika Pilchová
kategorie 4. c
3. místo

Kvarteto
Aneta Polášková

vyučující: p. uč. Kostková

Barbora Houšková
Pavla Staszková
Aniela Krzoková

kategorie 1. a
čestné uznání

Trio zobcových fléten

vyučující Mgr. Krhutová

Agnieszka Kiedroň
Kristina Kwaczková
Michaela Piskořová
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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
2009/2010 bylo přijato do přípravných ročníků všech oborů celkem 114 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
Ve školním roce 2009/2010 bylo další vzdělávání pedagogů zaměřeno především na zahájení
práce na tvorbě ŠVP formou školení v rámci projektu vzdělávání pracovníků ZUŠ pod
názvem „ Artprogram“. Termíny jednotlivých školení:
17. – 18. 12. 2009 – školení ředitelů
hotel Prosper, Čeladná
3. - 4. 5. 2010 – školení ředitelů, MgA. Eduard Turoň, hotel Prosper, Čeladná
6. - 7. 5. 2010 – kytara, Mgr. Petr Heczko PhD.
hotel Prosper, Čeladná
20. - 21. 5.2010 – klavír, Jana Ciencalová
hotel Prosper, Čeladná
3. - 4. 6. 2010 – školení školních týmů k ŠVP
hotel Prosper, Čeladná
10. - 11. 6. 2010 – školení smyčců, Jana Adamíková, Petr Zmuda hotel Prosper, Čeladná
24. – 25. 6. 2010 – školení dech. nástrojů, Jan Kaleta, Alena Kostková, hotel Prosper, Čeladná
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy zorganizovalo ředitelství další pokračování kurzu
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Ve vzdělávání pokračovalo
9 pracovníků.

Údaje o mimoškolních aktivitách
Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2009/2010 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. Zmíněné školy se podílely na zajištění účastníku soutěže Zlatá loutna.
V rámci spolupráce jsme dále společně uspořádali Mezinárodní vánoční koncert
v evangelickém kostele v Třinci (s účastí žáků polské Hudební školy z Jastrzębia – Zdroju a
žáků z Bratislavy) . Žáci hudebního oboru vystoupili v Bratislavě v Primaciálnom paláci na
společném koncertě.
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Spolupráce s uměleckými školami v rámci České republiky
Ve školním roce 200/2010 jsme pokračovali ve spolupráci se Základní uměleckou školou
v Němčicích na Hané. Dvě naše žákyně Denisa Roszková a Tereza Anna Mašková vystoupily
v Němčicích na akci pod názvem Svátek hudby.
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. SRPŠ přispělo formou účelového daru na nákup koncertního klavíru a na rekonstrukci
nové pobočky ZUŠ na Koperníkové ul.

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 Třince a domu kultury Trisia.
Umělecká činnost pedagogů
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký
komorní orchestr, Stanley´s Dixie Street Band, který natáčel např pro ČT Ostrava, ale i
komerční televizi Nova, kapela Charlie Straight, nositel tří sošek Andělů 2009 populární
hudby, dále pak folklórní soubor Olza, soubor židovské hudby Simcha apod. 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 ve znění dalších aktualizací.
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.
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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 jejích 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 pedagogické
poradě 5. 10. 2010.

Materiální zabezpečení výuky
Naše škola je velice dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální, informatickomediální a výpočetní technikou. Škola má vlastní nahrávací studio a vydává nahrávky
koncertů žáků na CD a DVD.
Ředitelství školy získalo nové prostory kvalitativně odpovídající výuce na ZUŠ v areálu
5. ZŠ a MŠ Koperníkova 696 v III. pavilonu. Zde se po rekonstrukci interiéru přestěhuje
výuka nehudebních oborů a to od nového školního roku 2010/2011. Hudební obory se budou
vyučovat na hlavní budově na ul. Třanovského 596. Tím se konečně podaří dořešit prostorové
nároky na výuku uměleckých předmětů v ZUŠ Třinec.

Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí zaměstnanci – školní rok 2009/2010
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23

jméno
Turoň Eduard, MgA. – ředitel
Zabystrzan Jiří, Mgr. – zástupce ředitele
Adamíková Jana
Böhm Alicja, Mgr.
Ciencialová Jana
Dětský Stanislav
Erlebach Eugen, Mgr.
Hankeová Hana
Heczko Petr, Mgr., Ph.D.
Jurzycová Dagmar
Kadlubcová Milada
Kaleta Jan – ved. učitel pobočky
Kaletová Lenka
Kisialová Naďa
Kloda Daniel, MgA.
Kostková Alena
Kovaříková Marcela, BcA.
Krhutová Martina, Mgr.
Lazarová Katarzyna, Mgr.
Lukešová Radmila
Martinková Beáta, Mgr.
Olšarová Pavla, Mgr.
Pazderová Simona, DiS.

nástroj
klavír, EKN
EKN
housle
klavír
klavír
pop. zpěv
kontrabas
klavír
kytara
akordeon, EKN
klavír
dechové nástroje
HN, EKN
TO
housle
housle, zob. flétna
LDO
zob. flétna, flétna
kytara
zpěv
VO
EKN
zob. flétna, flétna

úvazek %
1,00
1,00
1,00
0,24
1,00
0,58
0,15
0,09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,38
0,61
0,98
0,65
0,86
0,31
0,54
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pilch Pavel, st.
Pilch Pavel, ml.
Pomykacz Česlav
Przyhoda Józefa
Przyhoda Krystyna, Mgr.
Pustowková Elena
Pyszková Valerie, Mgr.
Rakusová Anna
Steblová Jana
Šenková Anna, Mgr.
Tlolková Dagmar
Trávníčková Danuše
Vondráček Petr, DiS.
Vyvijalová Tereza, MgA.
Walachová Markéta
Zmuda Petr
Žurková Vanda

akordeon, EKN
bicí
EKN
klavír
housle
klavír
HN
klavír
pop. zpěv
VO
HN
klavír
klavír, varhany, EKN
LDO
klavír
violoncello, zob. fl.
klavír

0,30
1,00
1,00
0,96
0,79
0,90
0,38
0,96
0,26
1,00
1,00
1,00
0,34
0,57
1,00
1,00
1,00
30,85

Hankeová Hana – od 5. 2. 2010

Provozní zaměstnanci
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8

jméno
Bednarčíková Alžběta
Ciompová Kateřina
Čmielová Jana
Duroňová Jana
Heczková Miluše
Jarnotová Rozálie
Kubala Štefan
Polášková Ivana

funkce
uklízečka
hospodářka
uklízečka
hospodářka
uklízečka
školnice
údržbář
ekonomka

úvazek %
0,76
0,75
0,85
0,25
0,35
1,00
0,075
1,00
5,04

Ciompová Kateřina – od 27. 3. 2010
Duroňová Jana – do 26. 3. 2010

Přepočtený počet zaměstnanců: 35,89
fyzicky celkem: 47
z toho pedagogové: 40

THP: 7
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Vzhledem ke specifičnosti individuální výuky v uměleckých oborech a výuky nadaných žáků
s bezproblémovým chováním v oborech skupinové výuky, nemusí škola řešit otázku sociálně
patologických jevů.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2009/2010 jsme zpracovali projekt na podporu umělecké spolupráce zemí
Visegradské čtyřky pro potřeby financování mezinárodní pěvecké soutěže Zlatá loutna, kterou
jsme zároveň organizovali. Projekt byl schválen a obdrželi jsme dotaci 8000,- EUR.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Vzhledem k charakteru umělecké výuky na ZUŠ je zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení velmi těžce realizovatelné, a proto ho neprovádíme.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2009/2010 jsme realizovali již zmíněný projekt - soutěž Zlatá loutna, která
se konala ve dnech 5. – 7. 11. 2009 v Třinci. Projekt byl podpořen částkou 8000,- EUR
z prostředků organizace V4 - Visegradfound.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vedení školy úzce spolupracuje se školní odborovou organizaci ČMOS. V roce 2009 byla
uzavřena nová kolektivní smlouva. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy a
spolupráce se zahraničními školami obdobného typu jsou popsány v samostatných kapitolách.
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Údaje o hospodaření
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy (v tis. Kč)

Náklady

celkem

MŠMT

MSK

vl.zdroje

15830,41

13600

0

2230,41

9967,09

9967,09

0

0

v tom:
platy včetně mimorozpočtových zdrojů
z toho:
platy

9917,09

9917,09

0

0

přímé náklady na vzdělávání

UZ33353

9459

9459

0

0

rozv.program "Pedagogové"

UZ33005

418,38

418,38

0

0

rozv.program"Provoz.zaměstnanci" UZ33016

39,71

39,71

0

0

50

50

0

0

odvody sociálního a zdravotního pojištění

3269,03

3269,03

0

0

zákonné sociální náklady (odvody FKSP)

0

OPPP

198,34

198,34

zákonné sociální náklady (stravování,lékařské prohlídky)

40,64

2,69

ostatní sociální náklady

12,11

12,11

0

0

1145,69

106,78

0

1038,91

244,87

106,78

0

138,09

materiál všeobecný ze zahraničního grantu V4

25,88

0

0

25,88

opravy a udržování

41,45

0

0

41,45

cestovné

47,95

0

0

47,95

897,14

43,96

0

853,18

300,74

0

0

300,74

z dotace města Třince

49,14

0

0

49,14

z dotace obce Bystřice

39,18

0

0

39,18

školení a vzdělávání

44,48

43,96

0

0,52

551,92

0

0

551,92

20,86

0

0

26,86

179,24

0

0

179,24

odpisy hmotného dlouhodobého majetku

111,3

0

0

111,3

jiné ostatní náklady

99,67

0

0

99,67

služby penežních ústavů, pojištění majetku

46,36

0

0

46,36

ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

40,74

0

0

40,74

4,5

0

0

4,5

spotřeba materiálu a energie

0
37,95

z toho:
drob.dlouhodobý hmotný majetek včetně uč.pomůcek

služby
z toho:
nájemné
z toho:

ostatní služby
z toho:
z dotace města Třince
ze zahraničního grantu V4

z toho:

ostatní jiné náklady
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náklady na reprezentaci
Výnosy celkem

8,07
celkem

0
MŠMT

0
MSK

8,07
vl.zdroje

16143,7

13600

0

2543,7

2142,87

0

0

2142,87

v tom:
školné
příspěvky na úhradu nákladů v ZUŠ

16,55

0

0

16,55

příjmy z úroků

5,09

0

0

5,09

zúčtování fondů (fond odměn, rezervní)

27,5

0

0

27,5

27,5

0

0

27,5

30,79

0

0

30,79

13920,9

13600

0

320,9

dotace města Třinec - Zlatá loutna

40

0

0

40

dotace města Třinec - mezinárodní kulturní akce

30

0

0

30

v tom:
rezervní fond z darů - Zlatá loutna
ostatní výnosy
dotace
v tom:

dotace obce Bystřice - nájemné pobočky

39,18

0

0

39,18

zahraniční grant V4 - Zlatá loutna

211,72

0

0

211,72

Hospodářský výsledek

313,29

Neinvestiční výdaje hrazené ze státního rozpočtu

13600

v tom:
platy,ostatní soc.pojištění,zákonné soc.náklady
ostatní sociální náklady - náhrady za doč.prac.neschopnost
příspěvek na stravování zaměstnanců

13434,46
12,11
2,69

učební pomůcky,učebnice

106,78

vzdělávání - pedagogové

43,96

Investiční výdaje - koncertní klavír Dvořák

499

Počet žáků

842

Náklady na žáka školy v Kč (bez rozvojových programů)
hrazené ze státního rozpočtu

15412

Náklady na žáka školy v Kč (včetně rozvojových programů)
hrazené ze státního rozpočtu

16152

Přepočtený stav zaměstnanců

34,94

v tom:
pedagogičtí zaměstnanci
provozní zaměstnanci

30,064
4,871

% nenárokových složek k nárokovým složkám
včetně mimorozp.zdrojů

9,6

z toho:
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osobní příplatky

58,4

odměny

41,6

V příloze přikládáme rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu ÚČ OÚPO 5-02 včetně resortního
výkazu za rok 2009.

Zpracoval: Ivana Polášková

Schválil: MgA. Eduard Turoň
V Třinci dne
4.10.2010

V Třinci dne 4.10.2010

Grafická část
Náklady a výnosy v letech 2006 až 2009 v tis.Kč:

náklady

výnosy

rok 2006

14549,60 14850,00

rok 2007

15070,09 15305,45

rok 2008

15508,88 15508,88

rok 2009

15830,41

16143,7

Náklady 2009 v % vyjádření podle zdrojů krytí v tis.Kč:

dotace MŠMT

13600

dotace města,obce,V4

320,9

ostatní vlastní zdroje

1909,51
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