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1. Základní údaje o škole 
 

Název: Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy: Padlých hrdinů 292, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

Místo poskytovaného vzdělávání: 

1. Padlých hrdinů 292, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 

2. č. p. 551, 739 12 Čeladná 

3. č. p. 300, 739 14 Ostravice 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zahájení činnosti: 1. 1. 1996 

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005 

 

 

Ředitel školy:  BcA. Jan Vilášek, od 1. 8. 2018 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Jan Štěpánek, od 1. 8. 2015 

 

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, IČ:70890692 

Adresa zřizovatele: 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 18 Ostrava 

 

 

Nejvyšší povolený počet žáku ve škole:  585 žáků 

 

 

IČO:  64120384 

IZO:  102 108 048 

Red IZO:  600 003 892 

 

 

Tel.:  595 176 906, 595 532 003 

E-mail:  ZUSLJF@po-msk.cz 

www stránky:  www.zusfrydlant.cz 

 

 

Školská rada: není zřízena 

 

 

mailto:ZUSLJF@po-msk.cz
http://www.zusfrydlant.cz/
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2. Charakteristika školy 

2.1. Historie a současnost 

První pokusy o založení hudební školy ve Frýdlantu nad Ostravicí spadají do roku 

1946. Avšak teprve v červenci 1948 byl založen "Městský hudební ústav Leoše Janáčka", což 

mělo hlubší význam. Vznik umělecké školy byl totiž spolu s dalšími náležitostmi stanoven 

jako podmínka pro povýšení městce Frýdlant nad Ostravicí na město. Od této události 

uplynulo již 70 let. 

 Výuka se začala realizovat ve hře na klavír, housle a dechové nástroje. Posléze 

přibývaly další nástroje i vzdělávací obory. V roce 1991 se škola přestěhovala do stávající 

budovy, kde byl rovněž vybudován koncertní sál. 

 V současné době škola poskytuje čtyři vzdělávací obory v hlavní budově a dvou 

detašovaných pracovištích. Škola je plnohodnotnou součástí kulturního dění ve městě 

Frýdlant nad Ostravicí a jeho blízkého okolí. Spolupracuje s hudebními i jinými spolky 

našeho regionu, poskytuje zázemí rozmanitým kulturním akcím. Škola navazuje na své 

tradice, zároveň rozvijí nové hudební soubory, projekty a spolupráce. Žáci a absolventi školy 

se uplatňují v řadě hudebních soborů našeho regionu, nebo pokračují ve studiu na středních, 

vysokých uměleckých a umělecko-průmyslových školách, akademiích. Účastní se soutěží a 

přehlídek. 

2.2. Vybavení školy a její podmínky 

Škola je dvoupatrová budova se dvorem a zahradou. V budově se nachází koncertní 

sál s multifunkčním, ale již zastaralým vybavením, které škola postupně inovuje. 

 Škola disponuje základní počítačovou technikou. Ve škole jsou prostorné třídy, 

základní nástrojový fond, baletní sál, standardně vybavené odborné učebny, hudební salónek, 

prostor pro výuku LDO, některé učebny HO jsou odhlučněné. Učebny VO jsou prostorné a 

nabízejí širokou škálu využití. U hlavního vstupu se nachází vestibul pro veřejnost 

s propagačními prvky, poskytuje zázemí pro rodiče i žáky. 

 V posledních letech proběhla díky výrazné podpoře Moravskoslezského kraje rozsáhlá 

rekonstrukce školní budovy, výměna střešní krytiny, zateplení budovy, rekonstrukce 

sociálních zařízení, výměna podlahové krytiny, úprava zahradní dekorace v nádvoří školy, 

rekonstrukce Hudebního salónku. Škola se tak postupně stává příjemným a inspirujícím 

prostředím poskytující dobré zázemí našim žákům. 

V roce 2015 se škola zapojila do projektu Modernizace výuky financovaného z ROP 

Evropské Unie. S pomocí zřizovatele jsme touto cestou získali hned několik nových, 

kvalitních hudebních nástrojů pro dechové a klavírní oddělení. Inventář hudebních nástrojů se 

snažíme i nadále postupně doplňovat a inovovat tak, aby žáci měli srovnatelné podmínky i s 

 jinými hudebními školami. 

2.3. Projekty školy (Opravy a rekonstrukce budovy) 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla především rozsáhlá oprava hlavního schodiště, které 

přispělo k celkové estetizaci vnitřních prostor školy a oprava tanečního sálu, kde došlo k 

výměně speciálního podlahového povrchu, podhledů a osvětlení. Pozornost byla věnována 

také opravě dvou klavírních křídel August Förster. V závěru školního roku doškol v několika 

třídách k  výmalbě. Byla také vyměněna nouzová osvětlení v koncertním sále. 
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Hudební obor 352 žáci vzdělávaní dle ŠVP 535

Oddělení klávesových nástroj 167 žáci vzdělávaní dle uč.  osnov 35

Hra na klavír 14 celkem žáků ve škole 570

Hra na klavír(ŠVP) 94

Hra na elektronické klávesové nástroje 0

Hra na elektronické klávesy(ŠVP) 13

Hra na akordeon 0

Hra na akordeon(ŠVP) 8

Pěvecká hlasová výchova 0

Pěvecká hlasová výchova(ŠVP) 25

Hra na bicí nástroje 0

Hra na bicí nástroje(ŠVP) 13

Oddělení dechových nástrojů 99

Hra na zobcovou flétnu 1

Hra na zobcovou flétnu(ŠVP) 74

Hra na flétnu 0

Hra na příčou flétnu(ŠVP) 4

Hra na klarinet 0

Hra na klarinet(ŠVP) 5

Hra na saxofon 0

Hra na saxofon(ŠVP) 4

Hra na trubku 0

Hra na trubku(ŠVP) 5

Hra na lesní roh 0

Hra na lesní roh(ŠVP) 1

Hra na pozoun 0

Hra na pozoun(ŠVP) 4

Hra na tubu 0

Hra na tubu(ŠVP) 1

Oddělení strunných nástrojů 86

Hra na housle 3

Hra na housle(ŠVP) 40

Hra na violoncello 0

Hra na violoncello(ŠVP) 3

Hra na kytaru 4

Hra na kytaru(ŠVP) 32

Hra na elektrickou kytaru(ŠVP) 1

Hra na baskytaru(ŠVP) 3

Výtvarný obor 140

Výtvarný obor 12

Výtvarná tvorba(ŠVP) 128

Taneční obor 50

Tanenčí obor 1

Umění v pohybu(ŠVP) 49

Literárně-dramatický obor 28

Literárně-dramatický obor 0

Dramatická tvorba(ŠVP) 28

celkem žáků ve škole 570
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Přehled žáků v Hudebním oboru

3. Přehled oborů vzdělávání 

3.1. Přehled žáků podle vzdělávacích oborů a studijních zaměření 

Škola ve školním roce 2017/2018 organizovala výchovu a vzdělávání žáků podle 

učebních osnov a ŠVP v hudební, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Stav 

žáků k 30. 9. 2017: 
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3.2. Přehled žáků podle místa poskytovaného vzdělávání 

Ve školním roce 2017/2018 se vzdělávání organizovalo v jednotlivých oborech na všech 

místech poskytování vzdělávání takto. Stav žáků k 30. 9. 2017: 

 
Padlých hrdinů 292, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 552

Hudební obor 343

Výtvarný obor 131

Taneční obor 50

Literárně-dramatickí obor 28

č. p. 551, 739 12 Čeladná 12

Hudební obor 3

Výtvarný obor 9

č. p. 300, 739 14 Ostravice 6

Hudební obor 6

celkem žáků ve škole 570

Přehled žáků dle MPV

Padlých hrdinů 292, 73911 Frýdlant nad Ostravicí

č. p. 551, 739 12 Čeladná

č. p. 300, 739 14 Ostravice

 

3.3. Přehled žáků podle typu studia 

Škola ve školním roce 2017/2018 organizovala výchovu a vzdělávání žáků podle typu 

studia takto. Stav žáků k 30. 9. 2017: 

 
Přípravné studium k I. stupni 16

Přípravné studium k II. stupni 4

Základní studium I. stupně 495

Základní studium II. stupně 55

Studium pro dospělé 0

Žáci rošířeného studia 0

celekm žáků 570
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Přípravné
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Přípravné
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Základní
studium I.
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studium II.

stupně

Studium pro
dospělé

Žáci rošířeného
studia

Přehled žáků dle typu studia
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Výchova a vzdělávání byla ve školním roce 2017/2018 zajištěna 28 pedagogickými a 

4 provozními zaměstnanci. (stav k 1. 9. 2017). Skutečná struktura zaměstnanců s ohledem 

na funkce a výši úvazku je zobrazena v tabulkách. 

 

 

Počet zaměstnanců ve školním roce 2017/2018  

(stav k 1. 9. 2017) 

Zaměstnanci fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí 

zaměstnanci 28 19,739 

Externí pedagogičtí 

zaměstnanci 0 0 

Interní nepedagogičtí 

zaměstnanci 4 3,750 

CELKEM 32 23,489 

 

 
Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

Pedagogové (interní) 28 0 

z toho studenti 0 0 

z toho důchodci 6 0 

Pedagogové (externí) 0 0 

 

 
HO VO TO LDO 

Pedagogové (interní) 22 3 2 1 

z toho studenti 0 0 0 0 

z toho důchodci 6 0 0 0 

Pedagogové (externí) 0 0 0 0 

 

Interní pedagogičtí pracovníci 

Číslo pracovníka Vzdělání Obor 

8230 vysokoškolské hudební obor 

8440 vysokoškolské taneční obor 

10000 vyšší odborné hudební obor 

10100 vysokoškolské výtvarný obor 
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17900 vyšší odborné hudební obor 

19950 vyšší odborné hudební obor 

23536 vyšší odborné hudební obor 

35705 vyšší odborné hudební obor 

35709 vyšší odborné hudební obor 

35950 vyšší odborné hudební obor 

3600 vyšší odborné taneční obor 

43800 středoškolské literárně-dramatický obor 

41500 vysokoškolské výtvarný obor 

48451 vysokoškolské hudební obor 

48470 vyšší odborné hudební obor 

63199 vyšší odborné hudební obor 

58730 vysokoškolské hudební obor 

48900 vysokoškolské hudební obor 

76600 vysokoškolské hudební obor 

76708 vyšší odborné hudební obor 

77000 vysokoškolské výtvarný obor 

81708 vyšší odborné hudební obor 

84450 vysokoškolské hudební obor 

84500 vysokoškolské hudební obor 

84700 vysokoškolské hudební obor 

85450 vysokoškolské hudební obor 

98900 středoškolské hudební obor 

98911 vyšší odborné hudební obor 
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5. Údaje přijímacím řízení 
 

Ke studiu pro školní rok 2017/2018 bylo přijato celkem 101 nových žáků. 

 69 žáků ke studiu v hudebním oboru  

 24 žáků ve výtvarném oboru 

 5 žáků v tanečním oboru 

 3 žáci v literárně - dramatickém oboru 

 

Celkově přišlo k talentovým přijímacím zkouškám 235 žáků, aby nebyla překročena kapacita 

školy, bylo přijato 101 žáků. 

 

Náležitosti k přijetí žáků ke studiu byly uveřejněny na úřední desce a na webových 

stránkách školy a obsahovaly tato pravidla: 

 

1. Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč sám vypíše Žádost o přijetí ke studiu 

(škola přidělí žádosti číslo jednací).  

2. Uchazeč prokáže v přijímací a talentové zkoušce předpoklady a potřebnou míru 

talentu pro studium ve zvoleném oboru. 

3. Zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč sám informuje zkušební komisi 

o zdravotních a jiných omezeních, které by bylo nutné zohlednit při studiu. 

4. Zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč sám doloží doklady o průběhu 

dřívějšího studia ve zvoleném oboru v případě, že takové studium absolvoval na jiné 

základní umělecké škole. 

5. ZUŠ L. Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí si vyhrazuje právo odmítnout zájemce o 

studium i v případě prokázání potřebných předpokladů při přijímací a talentové 

zkoušce, a to z důvodu naplnění kapacity počtu žáků školy 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Počet žákův v oddělení na konci školního roku 

 HO VO TO LDO 

Celkem žáků 351 141 50 28 

Z toho absolventi 25 12 4 1 

6.1. Hudební obor 

6.1.1. Oddělení dechových nástrojů 

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu; Hra na příčnou flétnu; Hra na klarinet; Hra na 

saxofon; Hra na pozoun; Hra na trubku; Hra na lesní roh; Hra na tubu 

Zpracoval: Mgr. Bernard Šurman 

a) Počet žákův v oddělení na konci školního roku 

celkem 98 

Z toho absolventi 1 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

82 8 0 8 

c) Výsledky soutěží 

Název soutěže Umístění Žák 

Okresní kolo ZUŠ 1. místo Martin Kocich 

Okresní kolo ZUŠ 1. místo Michal Raška 

Okresní kolo ZUŠ 1. msto Richard Karásek 

Okresní kolo ZUŠ 1. místo Karolína Gendová 

Okresní kolo ZUŠ 1. místo Matilda Žídková 

Okresní kolo ZUŠ 1. místo Vendula Odleváková 

Okresní kolo ZUŠ 2. místo David Matušů 
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Krajské kolo ZUŠ 2. místo Veronika Hradilová 

Krajské kolo ZUŠ 2. místo Šimon Michna 

Krajské kolo ZUŠ 1. místo Natálie Kludková 

Krajské kolo ZUŠ 2. místo Přemysl Pekara 

Krajské kolo ZUŠ 2. místo Matilda Žídková 

Krajské kolo ZUŠ 2. místo Karolína Gendová 

Krajské kolo ZUŠ 3. místo Martin Kocich 

Krajské kolo ZUŠ 3. místo Michal Raška 

Krajské kolo ZUŠ 3. místo Richard Karásek 

Mezinárodní soutěž Pro 

Bohemia Ostrava 2018 
2. místo Přemysl Pekara 

6.1.2. Oddělení klávesových nástrojů 

Studijní zaměření: Hra na klavír, |Pěvecká hlasová výchova, Hra na akordeon, Hra na 

elektronické klávesy, Hra na bicí nástroje 

Zpracoval: BcA. Veronika Trefilová 

a) Počet žákův v oddělení na konci školního roku 

celkem 167 

Z toho absolventi 17 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

158 7 0 2 

c) Výsledky soutěží 

Název soutěže Umístění Žák 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
1. místo Lucie Přibylová 
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Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
1. místo Miroslav Kovařík 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
2. místo Denisa Krupová 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
2. místo Izabela Al-Sharibaty 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
2. místo Tereza Kemrová 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
2. místo Klára Kodýtková 

Okresní kolo soutěže ZUŠ 

2018 (sólový zpěv) 
2. místo Viktorie Vaňková 

6.1.3. Oddělení strunných nástrojů 

Studijní zaměření: Hra na housle, Hra na violoncello, Hra na kytaru, Hra na elektrickou 

kytaru, Hra na baskytaru 

Zpracoval: BcA. Lenka Liberdová 

a) Počet žákův v oddělení na konci školního roku 

celkem 86 

Z toho absolventi 7 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

81 1 0 4 

c) Výsledky soutěží 

Ve školním roce 2017/2018 se žáci strunného oddělení neúčastnili žádných soutěží. 
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6.2. Výtvarný obor 

Studijní zaměření: Výtvarná tvorba 

Zpracoval: MgA. Edgar Drapa 

a) Počet žákův v oboru na konci školního roku 

celkem 141 

Z toho absolventi 12 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

133 0 0 8 

c) Výsledky soutěž 

Ve školním roce 2017/2018 se žáci výtvarného oboru neúčastnili žádných soutěží a 

přehlídek. 

6.3. Taneční obor 

Studijní zaměření: Umění v pohybu 

Zpracoval: Mgr. Tereza Cigánková 

a) Počet žákův v oboru na konci školního roku 

celkem 50 

Z toho absolventi 4 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

49 0 0 01 

c) Výsledky soutěží 

 Taneční soutěž Naruby 2017, Brno (1. 12. 2017) - 2. ročník a 4. ročník II. stupně 

 Okresní kolo soutěže TO (MŠMT) – Frýdek-Místek (14. března 2018) - 6. ročník I. 

stupně a 1., 2. a 4. ročník II. stupně, umístění: stříbrné pásmo (chor. Ta druhá tvář) a 

zlaté pásmo (chor. Divoženky) 
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6.4. Literárně dramatický obor 

Studijní zaměření: Dramatická tvorba 

Zpracoval: Jitka Kvasničková 

a) Počet žákův v oboru na konci školního roku 

celkem 28 

Z toho absolventi 1 

b) Hodnocení žáků na konci školního roku 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Ostatní 

28 0 0 0 

c) Výsledky soutěží 

Název soutěže Umístění Žák 

Dětská scéna – Lokálka 2018 

– krajské kolo  

Doporučeno do širšího 

výběru na národní kolo 
kolektiv Semínka 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Předcházení sociálně patologických jevů je ve své podstatě jedním z cílů základního 

uměleckého vzdělávání stanovených v RVP pro ZUŠ. K dosažení tohoto cílů směřujeme 

prostřednictvím rozvíjení klíčových kompetencí stanovených v RVP pro ZUŠ. Jejich 

realizace probíhá ve škole podle ŠVP takto: 

 

Kompetence osobnostně-sociální rozvíjíme tak, že: 

 klademe důraz na slušnost a respekt odlišností či jiného názoru, podporujeme 

vzájemnou komunikaci, respekt a ochotu pomáhat 

 učíme žáka oceňovat jedinečnost a originalitu 

 předkládáme žákovi cíle přiměřené jeho individualitě i aktuálnímu stavu 

 v hodinách vytváříme příznivé klima, bezpečné a komunikativní prostředí  

 motivujeme žáka k poctivé a pečlivé domácí přípravě 

 umožňujeme žákům podílet se na kolektivních činnostech 

Kompetence kulturní rozvíjíme tak, že: 

 vytváříme podmínky a příležitosti pro maximální umělecké vyžití žáků 

 seznamujeme žáka s možnostmi, kde by mohl své schopnosti a dovednosti uplatnit 

 pořádáme kulturně-vzdělávací akce pro žáky a rodiče, vytváříme možnosti účasti na 

soutěžích a přehlídkách 

 

Učitelé sledují ve výuce potencionální rizikové jevy sociálně patologických jevů v rámci 

výuky. O případném výskytu těchto jevů informují vedení školy a rodiče. Probíhají třídní 

schůzky, individuální konzultace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáků s jejich zákonnými 

zástupci. Žáci jsou na začátku školního roku seznámeni se školním řádem. 

Zatím však škola ani v tomto školním roce nemusela řešit žádný problém z této oblasti. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá zejména ve formě pravidelných 

školících programů nabízených akreditovanými vzdělávacími agenturami. Využíváme hlavně 

vzdělávací programy dotované z projektů a grantů MŠMT nebo EU, což je pro školu výhodné 

i z ekonomického hlediska. 

 

 

Číslo akreditace  Vzdělávací instituce 
Název vzdělávacího 

programu 

Počet 

zúčastněných 

pedagogů 

MSMT-16540/2016-

2-555 

Sensio.cz.s.r.o, 

IČ:04004621 
Ovládněte IZUŠ 1 

MSMT-22414/2017-

1-881 

Ing. Jitka Konečná 

PGDip, IČ: 86968335 

Seminář pro pedagogy 

ZUŠ v oblasti 

souborové hry na zb. 

flétnu 

1 

MSMT-517/2017-1-

129 

Mgr. Jan Kvapil, IČ: 

69041946 
Víkend s Flautoškolou 1 

MSMT-1035/2017-1-

148 

Sdružení základních 

uměleckých škol 

Moravskoslezského 

kraje, IČ: 75090953 

ŠVP pro zkušeného 

učitele 
1 

MSMT-15376/2015-

1-471 

Janáčkova 

konzervatoř v Ostravě, 

příspěvková 

organizace, IČ: 

00602078 

Ostravská setkání u 

klavíru: Metodika 

výuky hry na klavír na 

ZUŠ 

6 

MSMT-1035/2017-1-

148 

Sdružení základních 

uměleckých škol 

Moravskoslezského 

kraje, IČ: 75090953 

Google Apps-praktické 

využití při práci se 

ŠVP na ZUŠ 

1 

MSMT-13029/2017-

1-676 

Národní institut pro 

další vzdělávání, IČ: 

45768455 

Kvalifikační studium 

pro ředitele škol a 

školských zařízení 

1 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Škola se prezentuje především koncertní činností, výstavami a vystoupeními 

v jednotlivých oborech vzdělávání. Mezi mediální prostředky, které organizace využívá, patří 

zejména webové stránky, které bude nutné aktualizovat. Další důležité informace o dění ve 

škole a o prospěchu žáků mohou získat rodiče ze softwarového programu IZUŠ (Informační 

systém základních uměleckých škol). Veřejnost je mimo jiné informována o nejdůležitějších 

aktivitách školy v regionálním tisku „Frýdlantské noviny“ a plakátech vyvěšených na 

vývěsních plochách města. Školu prezentují také samotní učitelé, kteří jsou výkonnými 

umělci, účinkují nejen na akcích školy, ale vedou své vlastní umělecké projekty. 

Škola připravuje řadu akcí pro město Frýdlant nad Ostravicí, spolupracuje s kulturním 

centrem, kde pořádá výstavy, taneční a hudební vystoupení pro veřejnost, výchovné koncerty 

pro základní a mateřské školy, účastní se každoročně svým vystoupením na Dni obce a 

pořádá pravidelná vystoupení pro Domov seniorů. Spolupracuje také s farností kostela Sv. 

Bartoloměje při organizaci koncertů v kostele nebo kapli Střediska sociálních služeb. 

 

9.1. Veřejné třídní předehrávky (VTP) 

VTP organizuje každý učitel individuálně minimálně jednou za rok, tematicky mohou 

být spojeny s ročním obdobím, s výročím významného hudebního skladatele apod., místo 

konání je především koncertní sál a hudební salónek školy. 

 

10. 10. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Matěje Drabiny 

29. 11. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Alice Hajdové 

4. 12. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Jana Viláška, Jan Štěpánka 

6. 12.  Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Evy Horecké 

7. 12. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ivo Sanitera 

7. 12. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Evy Horecké 

10. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Jany Revendové 

16. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ludmily Fárkové 

30. 1. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Marie Šigutové 

8. 2. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ludmily Fárkové 

27. 2. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Karly Frýščákové 

28. 3. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Veroniky Trefilové 

28. 3. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Karly Kajzarové 

12. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Šárky Žídkové 

19. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ivo Sanitra 

26. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Evy Horecké 

30. 4. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Radima Přidala, Reného Pyszka 



Výroční zpráva 2017/2018 str. 18 

 

22. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Ludmily Fárkové 

22. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Lenky Liberdové 

24. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Markéty Macháčové 

29. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Lenky Liberdové 

31. 5. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Karla Žídka 

7. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Bernarda Šurmana 

11. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Bernarda Šurmana 

13. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Zdeňky Kálové 

14. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Matěje Drabiny 

15. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Lubomíra Sniehotty 

20. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Jany Revendové 

27. 6. Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy Jana Viláška 

9.2. Veřejné koncerty, výstavy, vystoupení 

Koncerty organizované oddělením, nebo v mezioborové spolupráci, garanta 

jednotlivých akcí vybírá vedení školy. Tematicky bývají spjaty s významnou událostí, či 

obdobím, uznávaným svátkem, spadají sem taktéž absolventské koncerty našich žáků, 

výchovné koncerty, koncerty učitelů. 

27. 10. Jubilejní koncert brass bandu – Koncertní sál ZUŠ – Karel Žídek 

21. 11. Koncert učitelů – Koncertní sál ZUŠ – Ivo Saniter 

12. 1. vánoční koncert 1. – Koncertní sál ZUŠ – Štěpánek Jan 

14. 1. vánoční koncert 2. – Koncertní sál ZUŠ – Štěpánek Jan 

31. 1. Školní klavírní přehlídka – Koncertní sál ZUŠ – Veronika Trefilová 

1. 2. Představení LDO pro školky – Koncertní sál ZUŠ – Jitka Kvasničková 

21. 2. Žákovský koncert – Koncertní sál ZUŠ – Bernard Šurman 

22. 2. Žákovský koncert – Koncertní sál ZUŠ - Bernard Šurman 

14. 3. Charitativní koncert pro kočičí útulek – Koncertní sál ZUŠ – Kajzarová Karla 

25. 4. Pohádka pro MŠ, ZŠ - Koncertní sál ZUŠ – Markéta Macháčová, Lenka Lioberdová 

15. 4. Večer Italských písní – Koncertní sál ZUŠ – Hajdová Alice 

26. 4. Pohádka pro MŠ, ZŠ - Koncertní sál ZUŠ – Markéta Macháčová, Lenka Lioberdová 

15. 5. absloventský koncert 1. - Koncertní sál ZUŠ – Fárková Ludmila 

17. 5. absloventský koncert 2. - Koncertní sál ZUŠ – Saniter Ivo 

11. 6. – 21. 6. Výstava VO – prostory ZUŠ – Edgar Drapa 

5. 6. Závěrečné vystoupení TO – Kulturní centrum Frýdlant n. O. – Tereza Cigánková 
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9.3. Prezentace školních souborů 

10. 9. rocková kapela Humbug - křest DVD – Na nábřeží, Nová Ves (Ivo Saniter) 

11. 4. rocková kapela Humbug - předkapela koncertu skupiny Svatopluk - Frýdlant nad 

Ostravicí - Ivo Saniter 

14. 11. Jazztalent, Ostrava, Klub Parník  

 vystoupení kapely Humbug - Ivo Saniter 

 a jazzového orchestru Jazzobando - Jan Štěpánek 

15. 6. Vystoupení školy na Frýdlantských slavnostech 2018: 

 Vystoupení žáků tanečního oboru - Tereza Cigánková 

 Vystoupení Flétnového orchestru - Markéta Macháčová 

 Vystoupení jazzového orchestru Jazzobando - Jan Štěpánek 

 Vystoupení rockové kapely Humbug - Ivo Saniter 

10. Údaje o inspekční činnosti ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na škole kontrola ČŠI. 

11. Základní údaje o hospodaření školy  

Činnosti spojené s hlavním účelem zřízení organizace jsou dle zřizovací listiny rozděleny na: 

- hlavní činnost 

Jedná se o hospodaření s příjmy z úhrad školného, výdaje se týkají zajištění provozu školy. 

Další příjmy a výdaje jsou vykazovány v  souvislosti se mzdovými výdaji (vč. povinných 

odvodů); tento příjem poskytuje MŠMT prostřednictvím zřizovatele Moravskoslezského kraje. 

- doplňková činnost 

Jedná se o hospodaření s příjmy z poskytnutí pronájmů nemovitého majetku (jednotlivých 

částí budovy). Výdaje (náklady) jsou vykazovány poměrnou částí k celkovým výdajům 

(nákladům) na provoz školy v daném roce. 

 

Organizace hospodařila v roce 2017 s celkovým kladným hospodářským výsledkem 

ve výši 37 891,92 Kč. V hlavní činnosti dosáhla organizace ztráty ve výši 19 850,08 Kč, 

v doplňkové činnosti (příjem z pronájmů) činil zisk 57 742,- Kč.  

Hospodářský výsledek 37 891,92 Kč byl následně (r. 2018) rozdělen do Fondu odměn (30 000,- 

Kč) a Rezervního fondu (7 891,92 Kč). 
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11.1. Přehled celkových nákladů organizace v roce 2017 

Č. účtu 

dle 

účetnictví 

organizace 

Položka 
 

Kč 

501 Materiál 216 353,50 Kč 

502 Energie 592 277,00 Kč 

el.energie 132 379,- Kč;  

teplo 361 072,- Kč;  

vodné a stočné 98 826,- Kč 

511 Opravy 678 140,50 Kč 

512 Cestovné 4 298,00 Kč 

518 Služby 279 806,54 Kč 

521 Mzdy 8 085 112,00 Kč 

524 Odvody 2 729 853,00 Kč 

525 Zákonné pojištění zaměstnanců 32 951,00 Kč 

527 

Příděl do FKSP; stravné; prevent. 

prohlídky, školení, výdaje na 

bezpečnost a zdraví 

203 539,24 Kč 

Z toho školení (další 

vzdělávání pedagogických 

pracovníků): 1 400,- Kč 

551 Odpisy 231 276,00 Kč 

558 DDNM, DDHM 136 132,00 Kč 

Ostatní  390,72 Kč 

 Celkem 13 190 129,50 Kč 

Tak jako v minulém roce byly realizovány opravy movitého a nemovitého majetku. 

Mezi největší položky patřily: Ve výši 323 934,- Kč byla realizována oprava hudebního salónku; 

z toho část (90 tis. Kč) byla financována čerpáním investičního fondu. Dále byla provedena 

výmalba části koncertního sálu ve výši 17 006,- Kč. V daném roce nedošlo k žádným 

významnějším údržbovým výdajům souvisejícími s pozemky školy. Byly provedeny plánované 

významné opravy dvou klavírních křídel - zn. Petrof za 112 350,- Kč a zn. August Förster za 138 

900,- Kč.  

Další výdaje na opravy vyplývají z údržby provozního majetku, ladění a menších oprav 

hudebních nástrojů. 
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11.2. Čerpání mezd (platy) ve školním roce 2017/2018 (úč. 521) 

I. pololetí  Kč II. pololetí  Kč II. pololetí Kč 

Září 2017 627 008,- Únor 2018 725 207,- Červenec 2018 749 459,-  

Říjen 2017 625 073,- Březen 2018 732 527,- Srpen 2018 703 117,- 

Listopad 2017 830 196,- Duben 2018 713 018,-   

Prosinec 2017 783 948,- Květen 2018 767 076,-   

Leden 2018 738 687,- Červen 2018 820 225,-   

 

11.3. Čerpání mezd (OPP) ve školním roce 2017/2018 (úč. 521) 

I. pololetí  Kč II. pololetí  Kč II. pololetí Kč 

Září 2017 2 450,- Únor 2018 630,- Červenec 2018 0 

Říjen 2017 2 205,- Březen 2018 900,- Srpen 2018 0 

Listopad 2017 1 395,- Duben 2018 1 800,-   

Prosinec 2017 11 986,- Květen 2018 2 895,-   

Leden 2018 990,- Červen 2018 1 920,-   

11.4. Přehled výnosů organizace v roce 2017 

Č. účtu dle 

účetnictví 

organizace 

Položka Kč 

602 Školné 2 043 204,00 

603 Pronájmy 77 746,00 

648  Čerpání fondů  112 600,00 

672 Výnosy z transferů (odpisy, provoz, mzdy) 10 992 415,00 

662 Úroky 2 056,42 

 Celkem  13 228 021,42 
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11.5. Výše úplaty za vzdělávání ve školním roce 2017/2018 

HO - individuální výuka 1 900 Kč za pololetí (3 800 Kč za rok) 

HO - skupinová výuka 1 600 Kč za pololetí (3 200 Kč za rok) 

HO - přípravná hud.výchova 1 700 Kč za pololetí (3 400 Kč za rok) 

VO 1 900 Kč za pololetí (3 800 Kč za rok) 

VO - přípravné studium 1 700 Kč za pololetí (3 400 Kč za rok) 

TO 1 400 Kč za pololetí (2 800 Kč za rok) 

TO - přípravné studium 1 300 Kč za pololetí (2 600 Kč za rok) 

LDO 1 400 Kč za pololetí (2 800 Kč za rok) 

LDO – přípravné studium 1 300 Kč za pololetí (2 600 Kč za rok) 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2017/2018 zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

neuskutečnilo. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Ve školním roce 2017/2018 zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení neuskutečnilo. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 
 

Ve školním roce 2017/2018 škola nerealizovala  projekty financované z cizích zdrojů. 

 

15. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 

Ve školním roce 2017/2018 bylo celkem sedm zaměstnanců Základní umělecké školy 

členy odborové organizace. Spolupráce odborové organizace s vedením školy byla 

bezproblémová a konstruktivní. Vedení školy i v tomto školním roce usilovalo jak o dobré 

pracovní klima, férové hodnocení zaměstnanců i kvalitní a po všech stránkách vyhovující 

pracovní podmínky, tak i o dovybavení školy novými hudebními nástroji, opravy starších 

nástrojů včetně náročných a nákladných oprav klavírů-křídel, baletního sálu, počítačů atd. 

Vzhledem k odchodu ředitele do důchodu řešila odborová organizace i s ostatními 

zaměstnanci školy strategii pro výběrové řízení na tuto pozici. Doporučila zřizovateli školy 

zástupce školy do výběrové komise. Tento byl zřizovatelem akceptován a zúčastnil se 

konkurzu na místo nového ředitele ZUŠ. 

Odborové organizaci se v uplynulém školním roce nepodařilo získat nové členy z řad 

mladších kolegů. Zájem o členství v odborech nebyl zaznamenán. 

 

MgA. Ivo Saniter, předseda 
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16. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím 
 

Ve školním roce 2017/2018 byly podány písemné žádosti o informace: 
 

Počet podaných žádostí o informace celkem 8 

Z toho Okresní soud ve Frýdku-Místku 7 

Česká správa sociálních služeb 1 

Počet vydaných rozhodnutí o omítnutí žádosti 0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

Počet stížností podaných podle § 16a 0 

 

 

Údaje s povinností zveřejnění na všeobecně přístupném místě a informace o těchto 

údajích jsou umístěny na vývěsných plochách školy u hlavního vstupu na pozemky školy, ve 

foye školy a na webových stránkách školy. 

Souhlas rodičů či zákonných zástupců – s pořizováním a použitím fotodokumentace, 

videozáznamů a audiozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a 

úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení 

jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu 

v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na 

nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích 

zabývajících se činností školy – je řešen formou písemného souhlasu uvedeného v přihlášce 

žáka. 

Ochrana osobních údajů žáků i učitelů byla ve školním roce 2017/2018 ošetřena podle 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a následně Směrnicí o ochraně osobních 

údajů a jejich nakládání s nimi dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 


