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Základní umělecká škola, Třinec,
Třanovského 596, příspěvková organizace
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Charakteristika

hudební obory Třanovského 596

nehudební obory Koperníkova 696

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 2011 bylo přihlášeno 856 žáků, z toho do hudebního oboru 582 žáků,
literárně dramatického oboru 29 žáků, výtvarného oboru 177 žáků a tanečního oboru 68
žákyň, studium pro dospělé navštěvovalo 5 žáků. Celkový počet žáků se zvýšil o 7 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. Také v tomto oboru naši žáci dokázali zvítězit na
četných pěveckých soutěžích v rámci České republiky. 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.
Nově slouží žákům ZUŠ rekonstruovaný koncertní sál (v budově na ulici Třanovského), který
je nyní nádherným a důstojným prostředím pro koncerty žáků, absolventská vystoupení a jiné
kulturní akce.
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
61955574
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel – statutární zástupce: MgA. Eduard Turoň (do 31.7.2012) ,
Mgr. Jiří Zabystrzan (od 1.8.2012)
Hlavní budova ZUŠ, Třinec, ul. Třanovského 596 - v majetku města Třince
Odloučení pracoviště VO Třinec, Koperníková 696 - v majetku města Třince
Pobočka Bystřice v budově ZŠ Bystřice 848
- v majetku obce Bystřice
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Datum zařazení do sítě:
30. 5. 1996
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
Účast naší školy na národní přehlídce výtvarných oborů!
30.9.2011 — Šternberk

30.9.2011 proběhla ve Šternberku 11. Národní přehlídka všech
výtvarných oborů ZUŠ z ČR s názvem OČI DOKOŘÁN. Do
republikové přehlídky se žáci výtvarného oboru ZUŠ Třinec pod
pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové probojovali přes
krajské kolo, které proběhlo v květnu 2011 a dostali cenu
s postupem. Do přehlídky byl přihlášen projekt ODKAZY ŘEKŮ,
na kterém Mgr. B. Martinková se svými žáky pracovala 2 roky a
následně asi půl roku zpracovávala do projektů a výtvarných řad.
Za projekt ODKAZY ŘEKŮ nám byla udělena na
celorepublikové úrovni cena poroty, což je ocenění největší a
nejvyšší. Tuto cenu dostalo asi jen 20 projektů z celé republiky.
Projekt ODKAZY ŘEKŮ byl vybrán za celý Moravskoslezský kraj jako reprezentativní.
Výstavu prací 11. Národní přehlídky OČI DOKOŘÁN můžete shlédnout do září 2012
v bývalém cisterciáckém klášteře ve Šternberku.
Werk anděl 2011
18.10.2011 — KD Trisia
Žákyně naší školy Noemi Bocek (ze třídy p. uč. Dětského) získala
na letošním ročníku pěvecké soutěže Werkanděl 2011 skvělé 1.
místo!!! Do soutěže se přihlásilo přibližně 90 soutěžících z regionu
Těšínské Slezsko. Úspěchem naší školy byla finálová účast Renaty
Bockové, Evy Jendrulkové, Kateřiny Kaukičové, Kataríny
Przywarové, Radka Mocinka, Andrey Szopové, Pavlíny Kostkové,
Kateřiny Sokolové a Terezy Valárikové.
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Slavnostní otevření koncertního sálu ZUŠ
25.10.2011 — koncertní sál

Skvělými výkony žáků, absolventů a pedagogů školy byl
slavnostně otevřen nově rekonstruovaný koncertní sál. Původně
taneční třída byla během asi 3 měsíců přestavěna na nádherný a
reprezentativní koncertní sál. Vystoupili tito účinkující: žákyně
Adéla Walachová a Anna Karasová, houslistka Ellen Klodová,
klavíristé Michal Zátopek a Veronika Kubičková, saxofonista
Zbyšek Kaleta, zpěvačky Markéta Konvičková a Renata Drössler Worek s doprovodnou
kapelou ve složení: Jiří Zabystrzan (klavír). Eugen Erlebach (kontrabas) a Veronika Lukešová
(bicí).
Zlatá loutna - Golden Lute 2011
10.11.2011 — Třinec
Ve dnech 10. až 12. listopadu proběhla v Třinci známá
pěvecká soutěž s dlouholetou tradicí Zlatá loutna, kterou již
jako třetí ročník pořádá Základní umělecká škola v Třinci.
Soutěž je podporována Visegradským fondem a také městem
Třinec. Zúčastnilo se jí okolo stovky nejlepších mladých
zpěváků populárního a jazzového zpívání nejen z České
republiky, ale také z Polska a Slovenska. Semifinále a finále
soutěže proběhlo v KD Trisia v Třinci pod dozorem odborné
poroty ve složení: zpěvačka národní scény v Bratislavě a
pedadagožka oboru zpěv na vysoké škole v Bratislavě p. Eva
Plesníková, dále Renata Drösler - pražská šansoniérka a
bývalá členka divadla Semafor, Dana Vrchovská – známá
ostravská jazzová zpěvačka, Zdeněk Tofel - redaktor Českého
rozhlasu v Ostravě a konečně Albert Černý z Třince frontman kapely Charlie Straight. Ve finálovém kole doprovázel soutěžící zpěváky orchestr
složený z excelentních hudebníků pod vedením Jiřího Zabystrzana. V kategorii 10 – 14 let
zvítězil přesvědčivý talent Robert Weber z Polska, který zároveň obdržel cenu publika, druhé
místo obsadila famózně zpívající Veronika Mertová z Letohradu a třetí místo získala malá,
ale stylově zpívající jazzová zpěvačka Nikol Samková z Ostravy. První místo v kategorii 15 –
19 let získala zaslouženě studentka pražské konzervatoře Barbora Mochowá z Trutnova
s písní Apres moi, kterou zazpívala absolutně přesvědčivě a získala si nejen porotu, ale i
diváky. Druhé místo obsadila Eliška Mrázová z Havířova se skvělou interpretací velmi
náročné písně I surrender a třetí byla Noemi Bocek, která reprezentovala třineckou Základní
uměleckou školu a zazpívala polskou píseň To nie ja byłam Ewą. Cenu poroty získala
nejmenší a nejmladší účastnice za úžasnou interpretaci písně Mariky Gombitové Vyznanie.
Večer pak laureáti soutěže zazpívali své vítězné písničky na galakoncertu, na kterém jako host
vystoupila zpěvačka Markéta Konvičková a Albert Černý s kapelou Charlie straight. Zlatá
loutna 2011 měla jak u soutěžících tak u publika velký ohlas a zcela jistě patří svou úrovní
mezi nejlepší v republice. Finále a galakoncert provázel velice sympatickým a vtipným
způsobem známý televizní moderátor Aleš Juchelka, hlavním organizátorem, scénaristou a
ředitelem soutěže byl MgA. Eduard Turoň, ředitel ZUŠ v Třinci.
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Adventní koncert
14.12.2011 — Bystřice
Před posluchači zaplněném evangelickém kostele v Bystřici
proběhl ve středu 14.12.2011 Adventní koncert žáků ZUŠ Třinec,
pobočky v Bystřici. Vystoupení žáků bylo velmi zdařilé a milé a
sklidilo zasloužený ohlas u publika. Největší úspěch mělo
vystoupení spojeného orchestru žáků ZUŠ Třinec a ZUŠ Bystřice
pod taktovkou MgA. Daniela Klody. Také vystoupení pěveckých
sborů hudebních nauk a to jak českých tak polských koled pod
vedením paní učitelky Lenky Kaletové sklidilo zasloužený
potlesk. Poděkování patří i solovým pěveckým a
instrumentálním vystoupením žáků, které obohatilo tuto zdařilou předvánoční akci naší školy.
Celý koncert vkusně moderoval pan Mgr. Jiří Zabystrzan.
Hlavním organizátorem koncertu byl vedoucí pobočky pan Jan Kaleta.
Vánoční koncert 2011
20.12.2011 — evangelický kostel Třinec
V úterý 20. prosince 2011 se v evangelickém kostele v Třinci
uskutečnil Vánoční koncert ZUŠ. Ve vánočně laděném programu
vystoupili jak sólisté (houslistka Jolana Sikorová, akordeonista
Lukáš Supik, zpěvačky Ingrid Konderlová a Martina Lancová), tak
větší komorní sestavy (violoncellový kvartet, soubor zobc. fléten
"Píšťalička", žesťový kvartet). Závěr programu patřil sboru
českých i polských hudebních nauk i školnímu orchestru ve spojení se sólisty (flétnistka
Lucie Šebestová, kytarista Petr Heczko a klavíristé Dorota Válková a Lukáš Supik).
Závěrečné číslo pak zpívala Eva Jendrulková. Do programu Vánočního koncertu se zapojily
všechny obory ZUŠ a na přípravě se společně podíleli téměř všichni pedagogové! V nádherné
předvánoční atmosféře byli všichni účinkující odměněni zaslouženým potleskem!!!

Slavnostní koncert ke dni učitelů k 65. výročí založení školy
29.3.2012 — KD Trisia a.s.
Nádherným koncertem před zaplněným foyer KD Trisia oslavili
učitelé ZUŠ Třinec svůj svátek! Své umění předvedli pedagogové
Daniel Kloda ve hře na housle (se svou sestrou Ellen Klodovou),
klavíristé Petr Vondráček a Daniela Worková a zpěvák Ariel
Zmuda. Dále vystoupilo komorní trio ve složení: Marcela Vimrová
(housle), Alena Kostková (viola) a Alicja Böhm (klavír). Pozvání
přijali také hosté: klavíristé Michal Bárta, Veronika Kubíčková a
Michal Zátopek. Svou "koncertní premiéru" si zde odbylo nové
klavírní křídlo značky Yamaha, které bude nadále sloužit
pedagogům a žákům bystřické pobočky ZUŠ.
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Absolventský koncert II. stupně
19.4.2012 — foyer KD Trisia
Před zaplněným sálem foyer KD Trisia zakončili absolventi II.
cyklu své studium na Základní umělecké škole v Třinci. Svým
úspěšným vystoupením se tak s naší školou rozloučili tito
absolventi: Lucie Šebestová (flétna) ze třídy Mgr. Martiny
Krhutové, klavíristé Roman Bazgier a Veronika Kaláčová pod
vedením p. uč. Milady Kadlubcové. P.uč. Petr Zmuda připravil
violoncellistku Annu Szarzecovou, p. uč. Jana Adamíková houslistku Jolanu Sikora.
Vystoupil také Filip Krawiec z klavírní třídy p. uč. Danuše Trávníčkové. Závěr nádherného
koncertu patřil smyčcovému orchestru ZUŠ pod vedením Mgr. Daniela Klody. Všichni
absolventi dostali v závěru koncertu profesionálně zpracované CD s nahrávkou svého
vystoupení.
Koncert duchovní hudby
29.4.2012 — konvikt sester Alžbětinek Jablunkov
V neděli 29. dubna si milovníci duchovní hudby měli příležitost
opět přijít na své – v místním kostele se po druhé mši svaté konal
koncert pod vedením p. uč. Petra Vondráčka. Na koncertě
vystoupili žáci třinecké i ostravské ZUŠ, z třineckých žáků to byli
Lukáš Supik a Marek Vondráček, kteří zasedli za tamější varhany.
Taneční matiné a vernisáž výtvarného oboru
3.5.2012 — Třinec, KD Trisia a.s.
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v kulturním domě Trisia a.s. akce
pod názvem "Taneční matiné". Zároveň proběhla výstava prací
žáků výtvarného oboru Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Anny
Šenkové.Taneční kreace předvedly žákyně tanečního oddělení pod
vedením paní učitelky Nadi Kisialové. Publikum zhlédlo i dvě
oceněné taneční choreografie "O vodě", které zatančily žákyně 4.
ročníku a "Kámen, kamínek" v podání žákyň 1. a 2. ročníku. Tato
taneční vystoupení byla oceněna v krajském kole soutěže tanečních
oborů Základních uměleckých škol návrhem na postup do
celostátního kola. Na závěr proběhlo slavnostní předání absolutoria
ředitelem školy MgA. Eduardem Turoněm absolventům jak
tanečního tak výtvarného oboru. Velmi hezky
akci provázely slovem moderátorky Andrea Szopová a Tereza Huczalová.
křest CD školní kapely
21.5.2012 — Vidle´s pub Třinec
Kapela Boutique úspěšně funguje coby „školní soubor“ v rámci
ZUŠ v Třinci pod vedením Mgr. J. Zabystrzana už několik let.
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Za tu dobu se v ní prostřídalo mnoho skvělých instrumentalistů a zpěváků. Ovšem šťastnou
shodou okolností se v tomto roce sešla naprosto výjimečná sestava: Denisa Roszková (zpěv),
Anežka Stecová (kytara a zpěv), Filip Macura (klávesy), Standa Mitrenga (trumpeta), Lucka
Troszoková (sax), Filip Krawiec (basová kytara) a Michal Wierzgoń (bicí). Repertoár tvoří
covery oblíbených skupin a interpretů, více či méně upravené v pop-funkovém až jazzovém
stylu. Kapela se úspěšně zúčastnila několika soutěží a má také za sebou mnoho koncertů
doma i v zahraničí (mj. i jako předkapela Ewy Farné) .
Nově natočené CD s názvem „Nice Day“ pokřtila a s kapelou si zazpívala americká zpěvačka
Joyce Hurley. Joyce pochází z amerického Chicaga. Po základním studiu klavíru na Detroit
Art Center Music School, pokračovala v bakalářském studiu na University of South Carolina.
Na téže univerzitě získala také magisterský titul ze skladby a hudební teorie. Další studia ji
zavedla na University of Sydney do Austrálie a post-graduál dokončila opět u protinožců na
Conservatory of New South Wales.
Její hudební kariéra začínala za piánem v takových hotelech jako Hilton, Radisson and
Marriott, nebo Eugene's a Sage's. Hrála s mnoha různými seskupeními, stejně jako sólově
prakticky po celé Evropě (Švédsko, Norsko, Dánsko, Francie, Itálie, Polsko, Německo,
Švýcarsko, Řecko), ale například také v Singapuru, Hong Kongu, Austrálii a samozřejmě v
USA.
K jejím nejzajímavějším projektům patřila např. spolupráce s Philem Collinsem v roce 1996
nebo několikaměsíční angažmá v legendárním Hotelu de Paris v Monte Carlu. Posledních pár
let také pravidelně hrávala na neblaze proslulé lodi Costa Concordia.
Pro všechny členy kapely byla možnost natočit CD a zazpívat si se zpěvačkou světové úrovně
úžasnou příležitostí a velkou zkušeností!!!
Koncert dechových nástrojů (2012)
22.5.2012 — foyer KD Trisia
Krásným koncertem se prezentovalo dechové oddělení ZUŠ v
Třinci. Ve foyer KD Trisia tak mohli vystoupit žáci studující hru
na příčnou i zobcovou flétnu a klarinet, a to jak sólově, tak i ve
větších komorních seskupeních. Žáky na koncert připravili
pedagogové: p. uč. Jan Kaleta, p. uč. Mgr. Martina Krhutová, p.
uč. Markéta Walachová a konečně p. uč. Alena Kostková, která
celý večer zorganizovala a také moderovala. Jako hosté vystoupili
žáci Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Vystoupení našich žáků v Jastrzębiu-Zdrój
28.5.2012 — Jastrzębie-Zdrój
Naše partnerská škola v polském městě Jastrzębie-Zdrój pozvala
naše žáky, aby zde předvedli výsledky své práce. Vystoupil zde
soubor zobcových fléten pod vedením p. uč. A. Kostkové a
smyčcový orchestr, který dirigoval Mgr. D. Kloda. Na vystoupení
se dále podílely p. uč. J. Adamíková a korepetovala Mgr. A. Böhm.
Pro všechny naše žáky byla možnost zahraničního vystoupení
skvělou příležitostí!!!
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Absolventské koncerty žáků I. stupně (2012)
5.6.2012 — koncertní sál ZUŠ
Celé tři dny patřily v koncertním sále ZUŠ Třinec absolventům I.
stupně. Studium I. stupně tak završili svým vystoupením žáci ve
hře na klavír, housle, kytaru, zobcovou i příčnou flétnu, klarinet a
také žákyně klasického i populárního zpěvu.

Vystoupení žáků a absolventské představení Literárně dramatického oboru
20.6.2012 — ZUŠ Třinec
Ve středu 20. června předvedli svá vystoupení před
početným publikem žáci přípravného ročníku a absolventky
literárně dramatického oboru. Vystoupení proběhla v divadelním
sále LDO ZUŠ Třinec na Koperníkové ul. Jak vystoupení
přípravných ročníků tak i absolventská představení Andreji
Szopové a Terezy Huczalové byly na vysoké úrovni a sklidily
zasloužené ovace jak u publika tak i rodičů účinkujících žáků.

Hrajeme si za školou (2012)
21.6.2012 — park za ZUŠ
Park za budovou ZUŠ Třinec byl místem pro hudební a taneční
vystoupení, dramatické představení a výtvarný workshop!
Vystoupili sólisté, větší i menší komorní sestavy žáků, školní
kapela Boutique, talentovaná zpěvačka Terezka Mašková, hudební
formace Čechomor revival, orchestr ZUŠ a další! Největší dík patří
organizátorce celé akce - Mgr. Darině Szymeczkové!
Pop pri Dunaji
22.6.2012 — Bratislava
Jako jediná česká (!) vystoupila naše školní kapela Boutique (pod
vedením Mgr. J. Zabystrzana) na mezinárodní přehlídce hudebních
skupin a orchestrů "Pop pri Dunaji", pořádané slovenskou ZUŠ
J.Kresánka v Bratislavě. Ve společnosti souborů ze Slovenska,
Maďarska a Itálie se rozhodně neztratila a předvedla velmi
podařené vystoupení, které slovenské publikum odměnilo
srdečným potleskem.

8

Třídní koncerty
Ve školním roce 2011/ 2012 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.
Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru výroční zprávy.

Inspekce a kontroly:
Ve školním roce 2011/ 2012 neproběhla ze stran příslušných orgánů (České školní inspekce,
Krajský úřad MSK či Okresní úřad Frýdek-Místek) v ZUŠ Třinec žádná inspekce.

Organizace dle oborů
Ve školním roce 2011/2012 nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
literárně-dramatického oboru
výtvarného oboru
tanečního oboru
mimo celkový počet žáků - studium pro dospělé

počty žáků
856
582
29
177
68
5

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

149
85
64

Na konci školního roku 2011/2012 bylo klasifikováno
neklasifikováno
neprospělo
přípravný ročník ukončilo

708
2
3
128

Absolvovalo celkem 92 žáků, z toho hudební obor:
výtvarný obor:
taneční obor:
lit.-dram. obor:

počty žáků
52 II. stupeň
14 II. stupeň
6 II. stupeň
6 II. stupeň

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

10
4
0
0
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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)
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)
studium pro dospělé - studenti
studium pro dospělé - ostatní

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

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

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
Výsledková listina – krajské kolo soutěže základních uměleckých škol
Sólový zpěv
Kategorie I.
1. místo – Denis Szalbot (vyuč. Radmila Lukešová)
Zvláštní ocenění poroty za interpretaci písně
Kategorie II.
2. místo – Diana Muránová (vyuč. Radmila Lukešová)
Kategorie III.
1. místo – Tereza Valariková (vyuč. Radmila Lukešová)
Kategorie VII.
3. místo – Katarzyna Hupka (vyuč. Radmila Lukešová)
Kategorie VIII.
3. místo – Martina Lancová (vyuč. Radmila Lukešová)
Dechové, žesťové nástroje
baskřídlovka
Kategorie V.
3. místo – Dariusz Konderla (vyuč. Jan Kaleta)
Zobcová flétna
Kategorie III.
3. místo – Magdalena Heczková (vyuč. Alena Kostková)
Kategorie IV.
3. místo – Tereza Tyrlíková (vyuč. Alena Kostková)
Kategorie VI.
3. místo – Lenka Švehlíková (vyuč. Mgr. Martina Krhutová)
Kategorie VII.
Ester Tomíčková – čestné uznání (vyuč. Alena Kostková)

Taneční obor:
Návrh na postup do celostátního kola:
Hudební koláž:
Hudební koláž:

Kámen, kamínek – ZUŠ Třinec, vyuč. Naďa Kisialová
Ocenění za přirozený dětský projev
O vodě – ZUŠ Třinec, vyuč. Naďa Kisialová
Ocenění za práci s tématem a jeho pohybovou
nápaditost
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Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků do studia

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 2011/2012 bylo přijato do přípravných ročníků všech oborů
celkem 149 žáků.
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 2011/ 2012 pokračovalo další vzdělávání pedagogů zaměřené na tvorbu
vlastních školních vzdělávacích programů (ŠVP). Toto vzdělávání probíhalo pod názvem
„Artprogram“ za podpory dotačních programů EU.
Termíny jednotlivých školení:
Školení Artprogram (Čeladná)

12., 13. dubna 2012

V rámci vzdělávání zaměstnanců školy zorganizovalo ředitelství další pokračování kurzu
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Ve vzdělávání pokračovalo 6
pracovníků. Kurz anglického jazyka je hrazen z prostředků školy - Fondu kulturních a
sociálních potřeb (FKSP).
Odborné vzdělávání – Kytarové soboty 2011/ 2012
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.

Údaje o mimoškolních aktivitách
Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2008/2009 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.
Tato mezinárodní spolupráce byla důležitá při organizaci a realizaci mezinárodní pěvecké
soutěže Zlatá loutna/ Golden Lute 2011, a to při propagaci soutěže v zahraničí
prostřednictvím výše uvedených spřátelených škol a také při sestavování mezinárodní
odborné poroty. Zahraniční školy také vyslaly své vlastní žáky jako účastníky soutěže.
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V rámci mezinárodní spolupráce vystoupili naši žáci v umělecké škole z polského města
Jastrzębie-Zdrój. Zahrál zde soubor zobcových fléten pod vedením p. uč. A. Kostkové a
smyčcový orchestr, který dirigoval Mgr. D. Kloda.
Školní kapela Boutique (pod vedením Mgr. J. Zabystrzana) zahrála na mezinárodní přehlídce
hudebních skupin a orchestrů "Pop pri Dunaji", pořádané slovenskou ZUŠ J.Kresánka
v Bratislavě, a to ve společnosti souborů ze Slovenska, Maďarska a Itálie.
Spolupráce s uměleckými školami v rámci České republiky
Ve školním roce 2008/2009 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
Žáci všech oborů vystoupili na nejrůznějších koncertech, divadelních či tanečních přehlídkách
a jiných kulturních akcích, zúčastnili se vernisáží a výstav. Velmi často své umění předvedli
na různých společenských akcích třineckých podnikatelských subjektů a kulturních akcích
města Třince.
Umělecká činnost pedagogů
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký
komorní orchestr, pěvecký sbor Martinů, Stanley´s Dixie Street Band (který několikrát
natáčel pro ČT Ostrava, TV Nova apod.), kapela Charlie Straight (v současnosti jedna
z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších hudebních skupin), 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 2011/ 2012 se výuka řídila učebními plány pro Základní umělecké školy
vydanými MŠMT ve znění dalších aktualizací.
Učební plány:
Osnovy:

ze dne 26.6.95
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.
č. j.

18418/95 s platností od 1. 9. 1995
20876/80 - 35
11393/81 - 35
12988/82 - 35
26199/83 - 35
14466/85 – 35
15987/89
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Taneční obor uč. plány
č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003.
Výtvarný obor
č. j. 18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002,
podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
Na základě koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR zakotvené v zákoně č.
561/ 2004 Sb. (školský zákon) se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních
dokumentů, a to jak na státní, tak i na školní úrovni. Státní úroveň tvoří Národní program
vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (RVP). Školní úroveň představují školní
vzdělávací programy (ŠVP), které si vytváří každá škola na základě RVP.
Během školního roku 2011/ 2012 dokončili pedagogové ZUŠ Třinec svůj školní vzdělávací
program, podle něhož se začnou vyučovat první ročníky I. a II. stupně, a to od 1. září 2012.

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 16. 10. 2012.

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.
Prostorově vyhovující podmínky má nyní výuka nehudebních oborů (obory taneční, výtvarný
a literárně-dramatický), a to v areálu 5. ZŠ a MŠ Koperníkova 696. Hudební obory se vyučují
nadále na hlavní budově na ul. Třanovského 596.

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 2011/2012 realizovali mezinárodní pěveckou soutěž Zlatá loutna/ Golden
Lute 2011. Soutěž byla zaměřena na podporu umělecké spolupráce zemí Visegradské čtyřky.
Finanční pokrytí soutěže jsme zajistili získáním prostředků z tzv. standartního grantu
Visegradského fondu EU. Schválením projektu jsme pro realizaci mezinárodní soutěže získali
a využili částku 10 000 Euro.
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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 jsme realizovali na základě grantů z oblasti kultury města Třince tyto akce:
Koncert dechového oddělení, Absolventský koncert žáků II. stupně, Taneční matiné a akci
„Hrajeme si za školou“ u příležitosti 80. výročí založení města.

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 2010 byla
uzavřena nová kolektivní smlouva. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy a
spolupráce se zahraničními školami obdobného typu jsou popsány v samostatných kapitolách.

Závěrem
Žáci naší školy se prosazují v krajském, celostátním i mezinárodním měřítku, a to ve všech
vyučovaných nástrojích všech oborů školy. 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.

15

Přehled pracovníků školy
Seznam pedagogických pracovníků ZUŠ (stav k 30. 9. 2011):

Jméno a příjmení

platové
zařazení

vyučovací
povinnost

přepočtený
stav

vyučuje
týdně

nadúvazek

tř.

st.

1 MgA. Eduard Turoň
2 Mgr. Jiří Zabystrzan

12

5

3

1

5

2

12

2

9

1

11

2

3 Adamíková Jana

12

5

23

1

23

4 Mgr. Böhm Alicija

12

3

23

0,47826

11

5 Dětský Stanislav

12

3

23

0,6087

14

6 Ciencialová Jana

12

5

23

1

25

7 Mgr. Eugen Erlebach

12

3

23

0,1087

2,5

8 Bc. Gawlasová Martina

11

1

21

0,33333

7

9 Hankeová Hana

12

5

23

0,08696

2

10 Mgr. Heczko Petr, Ph.D.

12

5

23

1

23

11 Jurzycová Dagmar

12

5

23

1

23

12 Kadlubcová Milada

12

5

23

1

24

13 Kaleta Jan

12

5

23

1

23

14 Kaletová Lenka

12

2

21

1

22,5

1,5

15 Kisialová Naďa

12

5

21

1

23

2

16 MgA. Kloda Daniel

12

1

23

1

23

17 Kostková Alena

12

5

23

1

24

18 Mgr. Krhutová Martina

12

3

23

1

23

19 Krulikovská Adéla

11

1

21

0,33333

7

20 Mgr. Lazarová Katarzyna

12

3

23

1

24

21 Lukešová Radmila

12

5

23

0,69565
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22 Mgr. Martinková Beáta

12

3

21

1

21

23 Mgr. Olšarová Pavla

12

1

23

0,3913

9

24 Pilch Pavel, st.

12

5

23

0,21739

5

25 Pilch Pavel, ml.

12

2

23

0,78261

18

26 Pomykacz Česlav

12

3

23

1

23

27 Przyhoda Józefa

12

5

23

0,97826

22,5

28 Mgr. Przyhoda Krystyna

12

1

23

0,8913

20,5

29 Pustowková Elena
30 Mgr. Pyszková Valerie

12

2

23

0,91304

21

12

5

21

0,42857

9

31 Rakusová Anna

12

5

23

0,65217
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32 Mgr.Szymeczková Darina

12

2

23

0,43478

10

33 Mgr. Šenková Anna

12

5

21

1

21

34 Tlolková Dagmar

12

5

21

1

21

35 Trávníčková Danuše

12

5

23

1

23

36 Vondráček Petr, DiS.

12

1

23

0,34783

8

37 Walachová Markéta

12

3

23

1

23

38 Bc. Zmuda Ariel

11

1

23

0,21739

5

39 Zmuda Petr

12

5

23

1

23

40 Žurková Vanda

12

4

23

1

23

Pedagogové celkem

30,89957

poznámka

2

1

1

1

12,5
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Provozní
zaměstnanci:

počet
počet
provoz.
provoz.
poznámka
zam.
zam.
přepočtený
fyz.
Ekonom

1

1

Pokladní

1

0,25

Administrativa

1

0,5

Školnice

1

1

Uklízečka

3

1,95

Údržbář

1

0,07 1/dohoda

Celkem

8

4,77
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