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Základní údaje o škole

Název:

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany,
Karviná-Mizerov, příspěvková organizace

Sídlo:

Majakovského 2217/9, Mizerov, 734 01 Karviná

Adresa pro dálkový přístup:

info@zuskarvina.cz

Elektronická podatelna:

zusbs@po-msk.cz

Webové stránky:

www.zuskarvina.cz

Datová schránka:

p7zfcq3

Telefon:

596 312 309

Fax:

596 311 931

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

688 990 92

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

Ředitel:

BcA. Kamil Novák, DiS.

Zástupce statutárního orgánu:

Olga Klímová

Odloučená pracoviště:

735 34 Stonava 326 (v objektu polské ZŠ)
735 72 Petrovice u Karviné 186 (v objektu ZŠ)

Datum zařazení do sítě:

25. 6. 1996

Poslední změna zařazení:

1. 6. 2009

Kapacita školy dle zařazení:

1200 žáků
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1.

Charakteristika školy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, je příspěvkovou organizací zřízenou
Moravskoslezským krajem. Poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním,
výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Připravuje žáky ke studiu na středních školách
uměleckého směru, konzervatořích, na pedagogických fakultách vysokých škol a na vysokých
školách uměleckého směru. Za dobu svého působení dosáhla vysoké umělecké úrovně
a dlouhodobě si udržuje vysoký standard vzdělávání. Patří k největším základním uměleckým
školám v Moravskoslezském kraji, je jedinou školou svého druhu ve městě, je členem Asociace
ZUŠ a členem sdružení ZUŠ Moravskoslezského kraje „Múza“. Od 1. srpna 2012 stojí v čele školy
ředitel BcA. Kamil Novák, který ve funkci potvrdil statutární zástupkyni ředitele Olgu Klímovou
a roku 2014 jmenoval jako zástupkyni ředitele MgA. Mgr. Kateřinu Michlovou.
Prestiž ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné stojí na pevných základech pětadevadesátileté tradice
výuky a jejich průkazných výsledků v národních i mezinárodních soutěžích, hudebních festivalech,
přehlídkách atd. Základem všech úspěchů školy je především kvalitní vybavení školy a zázemí
zkušených, obětavých a pro společnou věc zapálených pedagogů.
Filozofií a posláním školy je otevřít dětem cestu do světa umění a nabídnout jim tak alternativu ke
konzumnímu způsobu života naší doby. Společným cílem školy je, aby své poslání plnila na vysoké
úrovni a tím si udržela stabilní zájem žáků a rodičů. Na splnění svého poslání škola spolupracuje
s jinými vzdělávacími a kulturními institucemi jak na regionální a celonárodní, tak i na mezinárodní
úrovni.
Výuka probíhá v budově pavilonového typu na ulici Majakovského v Karviné-Mizerově a na dvou
odloučených pracovištích, ve Stonavě a Petrovicích u Karviné, v budovách tamních základních
škol.
Ve školním roce 2019/2020 vycházela vlastní práce školy z ročního plánu práce, z plánů
jednotlivých oddělení a z dlouhodobé koncepce rozvoje školy zpracované na období let 2018 –
2024, která si klade za cíl udržení dosažené úrovně a další zkvalitňování vzdělávání v ZUŠ na
základě co nejefektivnějšího využití personálních, finančních i materiálních zdrojů. Naplňování
dlouhodobé koncepce ve všech oblastech bylo sledováno vedením školy promyšlenou kontrolní
činností.
Nejvýznamnějším spolupracovníkem vedení školy je umělecká rada. Ředitel na základě jejího
doporučení rozhoduje o zařazení žáků do rozšířeného vyučování, o přiznání vyšší hodinové dotace
mimořádně talentovaným žákům, o četnosti, obsahu a termínech koncertů, výstav, tanečních
přehlídek a vystoupení literárně-dramatického oboru, o udělení Výročních cen nejlepším žákům,
udělení Cen roku osobnostem, které škole pomáhají, o způsobu vedení talentového průzkumu.
Umělecká rada se vyjadřuje ke zpracování dlouhodobých koncepčních záměrů dalšího rozvoje
školy, projednává plán práce školy a vyjadřuje se k dalším otázkám, které souvisí s výchovně
vzdělávací činností školy. Nejvyšším poradním orgánem je pedagogická rada školy.
Ve školním roce 2019/2020 se škola nepotýkala s nedostatkem žáků. Ve sledovaném roce jsme měli
1039 žáků, což je o jednoho žáka více vůči předchozímu roku. Zájem žáků o studium v ZUŠ je do
značné míry motivován četnými kulturními aktivitami školy, úspěšnými vystoupeními sborového
studia Permoník doma i v zahraniční a možnostmi zapojit se do činností mnoha školních souborů
a skupin.
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Nejlepší žáci mají možnost vystupovat v zahraničí na mezinárodních soutěžích a festivalech nebo
ve spolupráci s významnými profesionálními umělci u příležitosti Klavírních ateliérů nebo Nové
Konfrontace. Zájem veřejnosti nás těší a svědčí jistě o kvalitní práci našich pedagogů.
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Výše úplaty za vzdělávání se kvůli rostoucím nákladům ve školním roce 2019/2020 vůči
předchozímu roku mírně zvýšila:
1) v hudebním oboru u skupinové výuky a sborového zpěvu
2) ve výtvarném oboru u počítačové grafiky a počítačové fotografie a keramiky
3) v tanečním oboru u taneční výchovy
4) v literárně-dramatickém oboru u literárně-dramatické výchovy
Hudební obor:
hudební obor – individuální výuka…………...….….……
hudební obor – skupinová výuka ……………....…..…….
hudební obor – sborový zpěv ……………….....…………
vedlejší obor – individuální výuka ……………………….
vedlejší obor – skupinová výuka………………………….
přípravná hudební výchova……………………………….

3.500 Kč
3.000 Kč
2.600 Kč
2.500 Kč
2.100 Kč
2.200 Kč

Výtvarný obor:
výtvarná výchova ………………………………………....
počítačová grafika a počítačová fotografie……………… ..
keramika…………..……………………………………….
přípravná výtvarná výchova …………………………….....

2.600 Kč
3.000 Kč
3.000 Kč
2.400 Kč

Taneční obor:
taneční výchova ……………………………………………
přípravná taneční výchova …….…………………………..

2.500 Kč
1.800 Kč

Literárně-dramatický obor:
literárně-dramatická výchova ……………………………...
přípravné studium…………………………………………..

2.

2.500 Kč
1.800 Kč

Přehled oborů vzdělání a učebních plánů

Hudební obor
- dle ŠVP platného od 1.9.2017: H-0,1,b; H-0,2,b; H-1,1,1; H-1,1,2; H-1,2,1; H-1,2,2; H-2,1,1;
H-2,1,2; H-2,3,1; H-2,3,2; H-2,4,2; H-3,1,1; H-3,1,1a; H-3,1,2; H-3,2,1a; H-3,2,2; H-3,3,2;
H-3,4,1a; H-3,4,1b; H-3,5,2; H-3,6,1a; H-3,7,1a; H-3,7,2; H-4,1,1; H-4,1,2; H-4,2,1; H-4,3,1;
H-4,3,2; H-5,1,1; H-5,1,2; H-6,1,1; H-6,1,2; H-6,2,1; H-6,2,2; H-7,1,1; SPD
Výtvarný obor
- dle ŠVP platného od 1.9.2017: V-0; V-1; V-4
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Taneční obor
- dle ŠVP platného od 1.9.2017: T-0,1;T-0,2;T-1,1; T-1,2
Literárně-dramatický obor
- dle ŠVP platného od 1.9.2017: LD-0,1; LD-0,2; LD-1,1; LD-1,2
V tomto školním roce jsme vyučovali podle našeho Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
s názvem: „Najít svůj talent“, který je k dispozici na webových stránkách školy:
https://zuskarvina.cz/wp-content/uploads/2018/07/SVP_2018.pdf
Péče o talentované žáky
Na základě doporučení třídního učitele a úspěšně vykonaných komisionálních zkoušek před
uměleckou radou školy udělilo vedení školy v hudebním oboru vyšší hodinovou dotaci celkem
7 žákům.

3.

Personální zabezpečení činnosti školy

Ve škole působí stabilizovaný pedagogický sbor, po profesionální stránce schopný naplňovat
poslání školy, s naprostou převahou odborně kvalifikovaných vyučujících. Tato skutečnost se spolu
s faktem, že řada učitelů dále studuje nebo si prohlubuje kvalifikaci v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, příznivě projevuje v průběhu i ve výsledcích vzdělávání. Skladba
úvazků učitelů umožňuje ve výuce efektivně využívat jejich odborné znalosti a v mnoha případech
i bohaté zkušenosti. Neaprobovaně vyučujeme hru na elektronické klávesové nástroje a částečně
hru na kytaru. Někteří pedagogové působí vedle své pedagogické činnosti také jako členové
uměleckých souborů a orchestrů, někteří vykazují svou vlastní koncertní a výstavní činnost. Počet
pracovníků odpovídá potřebám školy. V každém oddělení máme výrazné pedagogické osobnosti.
Činnost jednotlivých oddělení je velice aktivní, o čemž svědčí četnost a úroveň koncertů.
V rámci nutné obměny pracovníků školy jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni
velmi pečlivě (spolupráce s uměleckými školami: konzervatoře, Ostravská univerzita v Ostravě,
Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Akademie múzických umění v Praze). Klíčovým
faktorem při výběru nových pracovníků je zejména splnění požadovaného vzdělání.
Ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole celkem 55 zaměstnanců:
48 pedagogů, z toho 16 mužů
2 THP (účetní, personální referent)
1 školnice
3 uklízečky
1 šatnářka
Na škole působí učitelský sbor, jehož jádrem jsou pedagogové v tzv. produktivním věku, menší část
tvoří čerství absolventi uměleckých škol, z nichž někteří jsou absolventy naší ZUŠ. Další částí týmu
jsou pedagogové seniorského věku, kteří přinášejí zkušenosti a reprezentují kontinuitu práce.
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Vedení školy se daří spojit nadšení nových učitelů se zkušenostmi déle působících a zkušených
kolegů, kteří jim jsou nápomocni v pedagogické práci formou náslechových hodin.
U technicko-hospodářských pracovníků školy je zajištěna vzájemná zastupitelnost.
v HO učilo
ve VO učili
v TO učila
v LDO učily

41 učitelů, z toho 15 mužů,
2 ženy a 1 muž,
1 žena,
3 ženy.

Vyučující podle délky praxe:
do 6 let
do 12 let
do 19 let
do 27 let
do 32 let
nad 32 let

-

8 učitelů,
6 učitelů,
6 učitelů,
8 učitelů,
4 učitelů,
16 učitelů, z toho 9 starobních důchodců.
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Škola se organizačně člení na oddělení. Činnost každého oddělení je metodicky spravována
a koordinována uměleckým garantem – předsedou oddělení, který stojí v jeho v čele. Jednotlivá
oddělení se pravidelně scházejí na svých poradách, na kterých se zabývají rozvojem metodické
práce, poznatky z dalšího vzdělávání učitelů, koordinací soutěží a dalšími úkoly z oblasti
pedagogického procesu.

Metodicky byla činnost pedagogických zaměstnanců členěna následovně podle oborů:
oddělení klávesových nástrojů (klavír a varhany)
oddělení dechových nástrojů a bicích
oddělení strunných smyčcových nástrojů
oddělení elektronických klávesových nástrojů a akordeonů
oddělení pěvecké
oddělení kytarové
oddělení HN
oddělení PHV
oddělení LDO
oddělení taneční
oddělení výtvarné
Vztahy v kolektivu školy byly upevňovány využitím neformálních společenských setkání
u příležitostí kulturních akcí a výročí školy (Slavnostní udílení výročních cen, Slavnostní koncert
u příležitosti 95. výročí založení školy spojený s křtem školního 2CD, Koncert učitelů, Koncert
mladých umělců) a dalších.
Sedm učitelů pracovalo ve funkcích předsedů předmětových sekcí okresní umělecké rady, z toho
pět navíc ve funkci předsedů sekcí krajské umělecké rady.

4.

Přijímací řízení

K 30. 9. 2019 bylo přijato do přípravného studia:
hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
literárně-dramatický obor

38 žáků
6 žáků
14 žáků
5 žáků

Do přípravného studia bylo přijato celkem 63 žáků.
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Do 1. ročníku I. stupně základního studia bylo přijato:
hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
literárně-dramatický obor

56 žáků
50 žáků
3 žáci
11 žáků

Do 1. ročníku základního studia bylo přijato celkem 120 žáků.
Do přípravného a 1. ročníku II. stupně základního studia bylo přijato:
hudební obor
výtvarný obor
taneční obor
literárně-dramatický obor

6 žáků
1 žák
1 žák
2 žáci

Do přípravného a 1. ročníku II. stupně základního studia bylo přijato celkem 10 žáků.
Přijímací talentové zkoušky proběhly ve všech oborech a odděleních v prostorách ZUŠ
Bedřicha Smetany v Karviné a na obou odloučených pracovištích v Petrovicích u Karviné
a Stonavě.

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Konferenční zpráva za I. pololetí školního roku 2019/2020:
z 1037 žáků

prospělo s vyznamenáním
prospělo
přípravný ročník

923 žáků (98%)
19 žáků (2%)
95 žáků

Konferenční zpráva za II. pololetí školního roku 2019/2020:
z 1013 žáků

prospělo s vyznamenáním
prospělo
přípravný ročník

909 žáků (98,6 %)
13 žáků (1,4 %)
91 žáků

Žádný žák školy nebyl vyloučen pro neprospěch ani z jiného důvodu.
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Přijetí žáků na střední školy uměleckého zaměření:
Albrechtova škola Český Těšín, obor Aranžérka – 1 žákyně
Střední umělecká škola Ostrava, obor Počítačová grafika – 1 žákyně
AVE ART Ostrava, obor Grafika – 1 žákyně
Střední umělecká škola Ostrava, obor Ilustrace – 1 žákyně
Střední umělecká škola řemesel Ostrava, obor Multimédia – 1 žák

Absolventi ZUŠ Bedřicha Smetany ve školním roce 2019/2020:
Ve školním roce 2019/2020 měla škola celkem 77 absolventů.
Hudební obor
I. stupeň
35

celkem 56 absolventů
II. stupeň
21

Výtvarný obor
I. stupeň
8

celkem 8 absolventů
II. stupeň
0

Literárně dramatický obor
I. stupeň
8

celkem 9 absolventů
II. stupeň
1

Taneční obor
I. stupeň
4

celkem 4 absolventů
II. stupeň
0
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Na školní rok 2019/2020 byl vypracován Minimální preventivní program, se kterým byli
seznámeni všichni zaměstnanci školy a který je průběžně monitorován a vyhodnocován.
ZUŠ Bedřicha Smetany zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích
a souvisejících aktivit. Současně vytváří podmínky pro předcházení vzniku rizikového chování
(sociálně patologických jevů). Problematika prevence sociálně patologických jevů je zpracována ve
školním řádu.
Umělecké vzdělávání v ZUŠ samo o sobě zahrnuje prvky efektivního a účinného programu
prevence rizikového chování. Umožňuje našim žákům projít estetickou kultivací, v jejímž procesu
působí na sebe osobnost učitele a osobnost žáka. Pracujeme zejména v oblasti nespecifické
primární prevence. Jedná se o aktivity, jejichž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující
rozvoj harmonické osobnosti. Tato prevence zahrnuje všechny žáky školy. Prostřednictvím
komorní, souborové a orchestrální hry, kolektivní výuky žáků, vedením k úspěšné reprezentaci
školy na koncertech, přehlídkách, národních i mezinárodních soutěžích a mezinárodních festivalech
vychováváme žáky se schopnostmi ke spolupráci, k odpovědnosti za svůj umělecký výkon, píli
a houževnatosti při překonávání překážek a ke kreativitě.
Toto všechno jsou atributy, které zkvalitňují osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci
s druhými, pro vzájemnou komunikaci a toleranci, jak ve sféře osobní, tak ve sféře profesní
a zvyšují odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům.
Dostupnost informací o škodlivosti návykových látek je v současné době dostatečná, teoretické
přednášky a besedy na toto téma považujeme za neefektivní. K posouzení problematiky nám slouží
anonymní dotazníky zaměřené na konkrétní potřeby žáků a jejich soužití v kolektivu.
Všichni vyučující s žáky hovoří v rámci poučení o bezpečnosti a seznámení se školním řádem
o zneužívání návykových látek, škodlivosti kouření, ale také ochraně člověka v krizových situacích.
Prevence tedy na naší škole neprobíhala pouze nárazově, ale provádíme ji průběžně.
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7.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Velká pozornost byla v naší škole již tradičně věnována dalšímu vzdělávání pracovníků. Škola
podporovala zájemce o další vzdělávání jak organizačně (formou poskytování 12 dnů ve školním
roce k samostudiu, úpravy pracovní doby), tak i finančně.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo organizováno na základě Plánu dalšího
vzdělávání. Ten vycházel i ze zájmu pracovníků o konkrétní projekty DVPP, které oni sami
považují za přínosné pro svou práci. Výsledky se pak projevily především v kvalitnější výuce,
opřené o nejnovější poznatky a trendy z metodiky výuky.
Během školního roku se učitelé průběžně aktivně vzdělávali v kurzech a seminářích
organizovaných KVIC a dalších akreditovaných institucí. Přehled o dalším vzdělávání zachycují
následující tabulky:

Další vzdělávání ve školním roce 2019/2020:

Studium k rozšiřování odborné kvalifikace
instituce
název akce
Janáčkova
prezenční studium
konzervatoř Ostrava
Ostravská univerzita prezenční magisterské
Fakulta umění
studium, zpěv

termín studia
2019/2020

poznámka
1 učitel

2019/2020

1 učitel

Studium technicko - hospodářského úseku
instituce
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava

název akce
FKSP ve školách a šk. zařízeních
Nový nákupní portál KÚ MSK
Platové předpisy 2020
Krajská digitální spisovna KÚ MSK
Soc. zabezpečení 2020, e-neschopenka

termín studia
20. 11. 2019
22. 11. 2019
29. 11. 2019
5. 12. 2019
16. 12. 2019
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školení, 1 zaměstnanec
školení, 1 zaměstnanec
školení, 1 zaměstnanec
školení, 1 zaměstnanec
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Studium k prohlubování odborné kvalifikace
semináře, školení, kurzy
název akce
Klavírní seminář

termín studia
30. 11. 2019

poznámka
seminář, 4 učitelé

Metodické centrum, přednášky pro
klavíristy

21. 9. 2019

1 učitel

Ostravská
Organizace klavírního semináře Doc.
univerzita, Fakulta E. Novotné
umění

listopad 2019

1 učitel

Ostravská
Klavírního semináře Doc. E. Novotné
univerzita, Fakulta
umění

2. 12. 2019

1 učitel

instituce
Janáčkova
konzervatoř
OstravaBrno
JAMU

DAMU Praha

Čtyř víkendová herecká průprava

listopad - únor

1 učitel

ZUŠ Orlová

17. 10. 2019

1 učitel

ZUŠ Karolinka

Seminář pro HN a PHV „Hudba do
škol“
Seminář o komorním zpěvu

19. 10. 2019

Lektor - 1 učitel

Brno, konzervatoř

Klavírní sobota

2. 11. 2019

ZUŠ L. Janáčka
Havířov
Ostravská
univerzita
Wrocław, Polsko
Praha

Taneční workshop „Jazz dance“

16. 11. 2019

Festival instruktivní literatury „Gradus
ad Parnassum“
Seminář pro polské sbormistry
Skladatelská soutěž MK ČR

31. 1. 2020

semináře
1 učitel
semináře
1 učitel
seminář, 2 učitelé

Ostrava, TV Noe
Karviná,
Regionální
knihovna
ZUŠ Karviná
Valašské Meziříčí

Jak potkávat svět, hudební pořad
Mezinárodní projekt ERASMUS

5. 12. 2019
28. 2. 2020

Seminář recitace s L. Vackem
Okresní přehlídka recitace

30. 1. 2020
6. 2. 2020

Frenštát pod
Radhoštěm
Sepetná
Ing. Petr Bednarz,
KORT Ostrava
Praha
Ostrava
Ostrava
Ostrava

7. 12. 2019
16. 9. 2019

1 lektor
1 učitel,
hodnocení prací
3 učitelé
1 učitel
3 učitelé

Setkání ředitelů ZUŠ sdružených
v MÚZE
Porada ředitelů
Odborná příprava preventistů PO

29. - 30. 8. 2019

1 lektor
1 učitel

9. – 10. 9. 2019
5. 5. 2020

1 učitel
1 preventista PO

Jednání předsedů krajských sekcí EKN
Praktické příklady prac. práva ve škol.
Metodické setkání k registru smluv
a GDPR
Porada ředitelů - MÚZA

4. 10. 2019
6. 11. 2019
5. 12. 2019

1 učitel
1 učitel
1 učitel

26. 2. 2020

1 učitel

soutěže, přehlídky, festivaly
instituce
Opava

název akce
mezinárodní hudební festival
„Mag. klavír v proměnách času“
KONVERZACE UMĚNÍM,
vernisáže, koncerty
Mezinárodní přehlídka nejlepších
recitátorů ČR a SR
Divadelní festival NORMA 2019

termín studia
21. 11. 2019

Stonava

Mezinárodní soutěž pěveckých
ansámblů „Stonavská Barborka“

28. - 30. 11.
2019

Ostrava

Festival Hudební současnost

4. 12. 2019

Brno

Hlučín

AMADEUS, mezinárodní soutěž 8. 11. 2019
pro mladé klavíristy
Virtuosi per Musica di
21. 11. 2019
Pianoforte, mezinárodní klavírní
soutěž
Svatováclavský hudební festival 15. 12. 2019

Albrechtice

Svatováclavský hudební festival

15. 12. 2019

Praha

25. 1. 2020

ZUŠ Český
Těšín

Česká klavírní moderna dětem,
přehlídka
okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje

ZUŠ Český
Těšín
ZUŠ Český
Těšín

okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na kytaru
okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na klavír

5. 3. 2020

ZUŠ Studénka

okresní kolo soutěže ZUŠ
ve hře na klavír
Festival “Preludium A. Motýla“

17. 2. 2020
2. – 3. 3. 2020

účast s žáky, sledování
úrovně, 3 učitelé

soutěž LDO „Dětská scéna“
městské kolo v přednesu

25. 2. 2020

účast s žáky, sledování
úrovně, 2 učitelé

Dětská scéna, soutěž v recitaci,
městské kolo

27. 2. 2020

účast s žáky, sledování
úrovně, (1 člen poroty)

Krajská přehlídka monologů
a dialogů, Kandrdásek

29. 2. 2020

účast s žáky, sledování
úrovně, 1 učitel

Karviná
Valašské
Meziříčí
Ostrava

Ústí nad Labem

Šumperk

NIPOS
ARTAMA
Karviná
NIPOS
ARTAMA
Bohumín
Hlučín

10. 9. – 25. 10.
2019
15. – 19. 10.
2019
8. 11. 2019

3. 3. 2020

12. 2. 2020
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Poznámka
účast s žáky, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žáky, sledování
úrovně, 10 učitelů
účast s žáky, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žáky, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žáky, sledování
úrovně, 7 uč.,
2x člen umělecké rady
soutěže
účast s žáky, sledování
úrovně, 3 učitelé
účast s žákem, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žákem, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žáky, sledování
úrovně, 4 učitelé
účast s žáky, sledování
úrovně, 6 učitelů
účast s žáky, sledování
úrovně, 1 učitel
účast s žáky, sled.
úrovně 4 učitelé, (1 člen
poroty)
účast s žáky sled. úrovně
4 učitelé, (1 člen poroty)
účast s žáky, sledování
úrovně, 7 učitelů,
(1 člen poroty)
sledování úrovně, 1 uč.
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instituce
Ostrava
Karviná
NIPOS
ARTAMA
Karviná
Karviná
Karviná
VP ART Praha

název akce
termín studia
Poznámka
Mezinárodní akordeonová soutěž 11. – 13. 4. 2020 účast s žáky, sledování
úrovně, 1 člen poroty
Výměnný koncert se sborem
18. 5. 2020
účast s žáky, sledování
z Loučné nad Desnou
úrovně, 6 učitelů
soutěž LDO „Dětská scéna“
6. 3. 2020
účast s žáky, sledování
okresní kolo v přednesu
úrovně, 1 učitel
Wolkrův Prostějov, okresní kolo 7. 3. 2020
účast s žáky, sledování
soutěže LDO v recitaci
úrovně, 1 učitel
Wolkrův Prostějov, krajské kolo 28. 6. 2020
účast s žáky, sledování
soutěže LDO v recitaci
úrovně, 1 učitel
přehlídka recitátorů Dětská
29. 6. 2020
účast s žáky, sledování
scéna, kraj a seminář
úrovně, 1 učitel
Prague Junior Note, mezinárodní 12. – 14. 6. 2020 účast s žáky, sledování
klavírní soutěž
úrovně, 1 učitel

Kromě seminářů a kurzů se učitelé vzdělávali formou pravidelných konzultací u pedagogů škol
vyššího uměleckého typu a účastí na soutěžích se svými žáky. O dramaturgii soutěžních výkonů
a metodických postupech probíhaly následné diskuse na pedagogických radách i na schůzkách
jednotlivých oddělení.

8.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Školní rok 2019/2020 byl ve druhém pololetí do značné míry ovlivněn pandemií Covid-19, která
nám neumožnila mnohé naplánované akce uskutečnit. Přesto se nám podařilo zrealizovat spoustu
koncertů, vystoupení i výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ.
Hudební obor, který tvoří nejvýznamnější část školy co do počtu žáků i pedagogů, pokračoval ve
školním roce 2019/2020 v rozvíjení široké nabídky hudebního vzdělávání od vážné hudby přes jazz
a rock až po současnost.
Výsledky své bohaté činnosti prezentoval na koncertech v rámci školy, podílel se na kulturních
programech akcí v celém regionu i mimo něj. Nevšední umělecké zážitky nabídl nejširší
rodičovské veřejnosti „Slavnostní koncert školy” u příležitosti výročí 95 let od založení naší školy
v Městském domu kultury Karviná. Koncert se tradičně setkal s nadšeným ohlasem publika a patřil
ke stěžejním a hojně navštěvovaným akcím školního roku. Poté jsme se přesunuli zpět na ZUŠ, kde
program pokračoval slavnostním křtem našeho školního 2CD, které jsme vydali u tohoto
významného jubilea. Na nahrávání 2CD se podílel hudební a literárně-dramatický obor. Výtvarný
obor pak navrhl velmi zdařilý booklet.
Dalším významným kulturním počinem bylo opětovné zapojení se do třetího ročníku akce
karvinských výtvarníků s názvem „Konverzace uměním“, která proběhla na zámku Fryštát, v aule
Slezské univerzity, v Městském domě kultury Karviná a v regionální knihovně Karviná.
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Jednotlivá nástrojová oddělení hudebního oboru připravila veřejnosti řadu koncertů na Zámku
Fryštát, v koncertním sále školy a vystoupení pro nejrůznější organizace města. Do přípravy
a organizace cyklu 11 výchovných koncertů pro MŠ a ZŠ se velmi aktivně zapojilo Sborové
studio Permoník, instrumentalisté, taneční obor a významnou měrou také literárně-dramatický obor.
Prostřednictvím těchto koncertů se škole tradičně daří propagovat svou práci mezi žáky a učiteli
mateřských a základních škol nejširšího okolí. Na organizačním zajištění se podílejí oba spolky
spolupracující s naší školou – Sdružení Permoník a Klub rodičů a přátel školy.
Kromě výrazného individuálního zaměření žáků a studentů hudebního oboru lze vyjmenovat celou
řadu souborů,
orchestrů v jednotlivých
oborech,
jejichž
činnost
se prolínala
i mezipředmětově. V hudebním oboru byl ve své činnosti tradičně velmi aktivní Koncertní sbor
Permoník, dále zde působily kapely „Puente“, „Ajetoband“, kytarový soubor „SI LAP LAP“,
Saxofonové kvarteto, dva smyčcové soubory, soubor „Batutta“ a soubor nejmladších žáků
„Osminky“. Na naší škole dále působil Estrádní orchestr, soubor staré hudby „Musica grazia“,
flétnový soubor, komorní trio, přípravné sbory, Mužský komorní sbor Permoník, Chlapecký
sbor Permoník, smíšené vokální sexteto a několik dalších seskupení.
Všechna oddělení sborového studia Permoník se během roku představila na celé řadě koncertů,
výchovných koncertů a koncertních turné.
Zpěváci se představili na Slavnostním koncertu u příležitosti 95 let od založení naší školy
v Městském domu kultury. Významnou akcí byl také podíl zpěváků na oslavách 30. výročí
Sametové revoluce v rámci oslav na náměstí T. G. Masaryka v Ostravě na koncertu
SAMET.OVA!!! Podnětné bylo i účinkování na koncertě v rámci Hudební současnosti a to
koncertem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a poté v kostele Husova sboru na Slezské Ostravě.
Zpěváci v tomto školním roce účinkovali v pořadu Jiřího Pavlici v TV Noe a také v Dobrém ránu
s Českou televizí. Podnětná byla spolupráce s Janáčkovým komorním orchestrem při adventním
koncertě, kdy zazpíval Sbor přátel zpěvu Permoník a Mužský pěvecký sbor Permoník Missu Brevis
Jiřího Pavlici, Koncertní sbor Permoník spolu s Mužským komorním sborem provedli sedmidílnou
skladbu Kim André Arnesena – Magnificat. K vrcholům sezóny patřilo pozvání na Vánoční koncert
Janáčkovy filharmonie Ostrava v DK města Ostravy, kde v první polovině předvedli celý cyklus
Ceremony of Carols Benjamina Brittena a ve druhé půli provedli Českou mši vánoční Jakuba Jana
Ryby. Na základě tohoto koncertu budou zpěváci v příští sezóně spolupracovat s Janáčkovou
filharmonií Ostrava při šesti koncertech. V letošním roce byli zpěváci pozváni na galavečer
slavnostního udílení „CEN JANTAR“ v hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic a stali se tak jeho
rezidenčním sborem. Tento galavečer pořádal Moravskoslezský kraj ve spolupráci s kulturním
deníkem Ostravan. Přípravný sbor Permoník spolupracoval s kapelou MIRAI, skupinou TTIOT,
Vladivojnou la Chiou a Bratry Orffovými spolu s orchestrem Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.
Při zajišťování bohaté koncertní činnosti sbormistryně všech sborů velice úzce spolupracují
s odbornou pracovnicí Střediska volného času Juventus Karviná, se Sdružením Permoník
a s Nadačním fondem Permoník.
Literárně-dramatický obor: Stejně jako každý rok se naši žáci účastnili přehlídky dětské recitace
„Dětská scéna“, „Wolkrův Prostějov“ a krajské přehlídky monologů a dialogů Kandrdásek.
Všichni žáci se ve svých skupinách předvedli široké rodičovské veřejnosti jako průvodci
slavnostními koncerty ZUŠ a podíleli se i na tvorbě a realizaci výchovných koncertů pro žáky
základních a mateřských škol. Díky dostatečné hodinové dotaci v předmětu Přednes se v LDO
profilují zajímavé recitátorské osobnosti, které se prezentují na většině hlavních akcí školy. Celková
atmosféra oboru byla velmi tvůrčí, pojmy jako spolupráce, komunikace, empatie, respekt
a vzájemná důvěra považuje většina žáků LDO za zcela přirozené.
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Neméně zajímavou a úspěšnou akcí byly i tři „Večery poezie – Poetická čajovna“. Mezioborová
spolupráce s LDO se ukazuje jako velmi obohacující pro všechna oddělení školy. Velkou devízou je
i velmi úzká spolupráce s Městským domem kultury v Karviné, se Základní školou Prameny a se
Sborovým studiem Permoník.
V rámci předmětu Přednes a Sólový dramatický projev a umělecký přednes jsme uspořádali
workshop s Liborem Vackem, předním recitátorem a dlouholetým redaktorem Českého rozhlasu.
Ve výtvarném oboru jsme výuku poskytovali kromě základního studia i ve specializovaných
předmětech jako jsou počítačová grafika a keramika. Velmi zdařilé práce představili žáci
výtvarného oboru na výstavách v Městském domě kultury v Karviné a na absolventské výstavě
v prostorách školy. Výtvarný obor se i letos podílel na tvorbě dárečků pro sponzory a osobnosti
školy, pro oceněné na Výročních cenách a v neposlední řadě též vyráběl rekvizity pro potřeby
literárně-dramatického oboru. Výtvarné oddělení se podílelo nejen na výzdobě hlavního vstupu,
v prostorách šatny a na chodbách školy, ale vyzdobilo i dětské oddělení nemocnice Karviná-Ráj
pod názvem Jaro a Léto. V závěru školního roku se uskutečnil již tradiční plenér našich žáků
tentokráte v zámeckém parku v Karviné-Fryštátě.
Taneční obor se věnoval tanci klasickému i modernímu. Mezioborová spolupráce v tomto školním
roce probíhala mezi hudebním oborem, PHV a literárně-dramatickým oborem. Velmi hezká
a plodná spolupráce vzniká při koncertu pro nejmladší děti - Mikulášském koncertu. Tento koncert
je velmi oblíbený u rodičů dětí a je vždy hojně navštěvován. S LDO vznikla spolupráce při projektu
Konverzace uměním, kde vystoupily žákyně 2. stupně. Toto vystoupení se uskutečnilo v prostoru
výstavní síně Slezské Univerzity v Karviné.
Při spolupráci s pěveckým oddělením vznikla zajímavá choreografie pro pěvecké trio. S touto
choreografii se prezentovalo pěvecké trio na pěvecké soutěži Stonavská Barborka, kde získalo
1. místo. Mezioborová spolupráce je velice důležitá pro žáky, mají možnost vidět práci jiných
oborů, musí se navzájem respektovat a přizpůsobit se.
Z důležitých školních slavností, kterými se škola tradičně prezentuje na veřejnosti,
uveďme především Slavnostní udílení výročních cen, na kterém vedení školy
a umělecká rada veřejně ocenila nejlepší žáky i kolektivy školy. Vedení školy rovněž poděkovalo
a předalo Ceny roku osobnostem a institucím, které se podílejí na vytváření dobrého jména ZUŠ
Bedřicha Smetany v Karviné. Slavnostní ceremoniál proběhl za účasti primátora statutárního města
Karviná, starosty obce Stonava, sponzorů, žáků a široké rodičovské veřejnosti.
Svůj vysoký umělecký potenciál předvedli naši pedagogové na Novoročním koncertě učitelů, který
byl nejen ukázkou jejich profesionality a nadšení z umění a hudby, ale i tvůrčím impulsem pro
jejich žáky. Na Koncertě mladých umělců, který se konal u příležitosti Dne učitelů, se se svým
uměním velmi úspěšně prezentovali naši bývalí absolventi, nyní studenti Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě, Akademie múzických umění v Praze a Ostravské univerzity v Ostravě.
Prostřednictvím čtyř Dnů otevřených dveří měli noví žáci a jejich rodiče jedinečnou možnost
nahlédnout „do kuchyně“ jednotlivých oborů. Dny otevřených dveří tak vedle koncertní činnosti
otevřely nové možnosti ke zkvalitnění a zintenzivnění komunikace s nejširší rodičovskou
veřejností.
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K významným propagátorům činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany patří dlouhodobě TV Polar.
V loňském roce opět odvysílala několik reportáží z prestižních akcí ZUŠ. Ve zmíněném školním
roce jsme navíc spolupracovali i s TV Noe a Českou televizí. Základní uměleckou školu představují
veřejnosti také moderní webové stránky www.zuskarvina.cz, kde kromě základních informací
o škole, přehledu hlavních termínů koncertní činnosti a studiu najdou zájemci zajímavosti, úspěchy,
novinky, fotografie a videa ze života školy.
Škola, stejně jako v předchozích letech, pokračovala v úspěšné a plodné spolupráci se
statutárním městem Karviná, kulturními i zájmovými institucemi města, s Lázněmi Darkov,
rozvíjela spolupráci s uměleckými školami nejen v rámci Moravskoslezského kraje, upevňovala
zahraniční kontakty a pokračovala v úzké spolupráci s Regionální knihovnou Karviná. V rámci této
spolupráce se naše škola představila veřejnosti na několika koncertech a představeních.
Následující přehled je statistickým výčtem dalších akcí školy:
Statutární město Karviná
- pravidelné účinkování pedagogů na občanských obřadech
- koncert na Zámku Fryštát
- vystoupení na vernisáži v Galerii „Pod Věží“
- vystoupení ve Státním okresním archívu
- vystoupení v Informačním centru, Karviná-Fryštát
- Adventní koncerty
- vystoupení pro Dům seniorů Karviná
- vystoupení na vernisážích v Mánesově síni MěDK Karviná
- vystoupení na vernisáži ve Slezské univerzitě
- vystoupení v Regionální knihovně Karviná-Mizerov
- vystoupení pro Český červený kříž
Městský dům kultury v Karviné
- Slavnostní koncert u příležitosti 95 let ZUŠ Bedřicha Smetany
- Velký vánoční koncert sborového studia Permoník
Obec Stonava
- koncert žáků pobočky Stonava
- Vánoční koncert v Domě s pečovatelskou službou
- Vánoční koncert v Domě PZKO Stonava
Obec Petrovice u Karviné
- koncert žáků pobočky Petrovice
Koncerty a soutěžní vystoupení Sborového studia Permoník v rámci republiky:
Karviná, Hlučín, Albrechtice, Ostrava, Šumperk, Český Těšín, Stonava, Krnov, Frýdlant, Hlučín,
Bohumín, Orlová, Žermanice
Spolupráce s profesními orgány:
Základní a mateřské školy v Karviné
- 11 výchovných koncertů
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Janáčkova konzervatoř v Ostravě, AMU Praha, OU v Ostravě
- Koncert mladých umělců ke Dni učitelů
Školní slavnosti:
- Slavnostní udílení výročních cen
Koncerty, výstavy, představení:
- Absolventská výstava výtvarného oboru na ZUŠ???
- Koncert vítězů Stonavské Barborky 2019
- Adventní koncerty Sborového studia Permoník
- Mikulášský koncert PHV, PTV, LDO a instrumentalistů
- Vánoční koncert ZUŠ
- Novoroční koncert učitelů
- 10 představení souborů literárně-dramatického oboru???
- 3 večery poezie – Poetická čajovna
- vystoupení žáků v Literární kavárně Regionální knihovny Karviná-Mizerov
- nesoutěžní přehlídka „Česká klavírní moderna dětem“, Praha
- klavírní festival – Magický klavír v proměnách času, Opava

9.

Přehled o soutěžích

Všechny obory věnovaly značné úsilí přípravě žáků na soutěže. Výsledky jsou velkou propagací
školy a také důležitým indikátorem úspěšnosti její výchovně vzdělávací činnosti. Talentovaným
žákům jsme věnovali zvýšenou péči, podporovali jejich zdravou ctižádost, soutěživost a toleranci
účastí v mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Bohužel z důvodu pandemie Covid-19 se
ne všechny plánované soutěže a soutěžní kola konaly.
Již tradičně si skvěle vedli zpěváci na XIII. ročníku Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních
ansámblů „Stonavská Barborka 2019“, kde v komorním zpěvu získali celkem 8x 1. místo,
4x Cenu Stonavská Barborka, Cenu ředitele Českého rozhlasu Ostrava, Cenu Rádia Junior, Cenu
PhDr. Leona Juřici za nejlepší ztvárnění humoru v hudbě a Cenu pro ZUŠ Bedřicha Smetany za
mimořádný přínos v oblasti ansámblového zpěvu.
Naši klavíristi se zúčastnili několika soutěží a soutěžních i nesoutěžních přehlídek. Jmenujme
např.: Magický klavír v proměnách času v Opavě, Česká klavírní moderna dětem, festival
instruktivní klavírní literatury „Gradus ad Parnassum“ na Fakultě umění Ostravské univerzity.
Nejvýraznějších úspěchů jsme zaznamenali na mezinárodní soutěži „Prague Junior Note“, kdy
jsme vybojovali krásné 3. místo a 2x čestné uznání. Na mezinárodní soutěži Amadeus v Brně jsme
obdrželi 2. místo a na mezinárodní soutěži Virtuosi per Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem
jsme získali cenné 3. místo. Žáci klavírního oddělení se také zúčastnili soutěže ZUŠ MŠMT:
v okresním kole jsme získali 8x 1. místo s postupem, 1x 1. místo, 5x 2. místo a Zvláštní cenu
poroty.
I žáci kytarového oddělení se zúčastnili soutěže ZUŠ MŠMT, kdy v okresním kole vybojovali 6x 1.
místo s postupem, 1x 1. místo a 4x 2. místo.
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Ani naši houslisté nezaháleli, když se zúčastnili soutěže ZUŠ MŠMT, v okresním kole pak získali
cenné 1x 1. místo s postupem a 1x 2. místo.
Žáci literárně dramatického oboru se již tradičně zúčastnili přehlídky dětské recitace „Dětská
scéna“ a soutěže „Wolkrův Prostějov“. Z důvodu pandemie se konala jen městská a okresní kola.
Z dalších soutěží jmenujme krajskou přehlídku monologů a dialogů „Kandrdásek“, kde získali
2x 1. místo s postupem do celostátního kola. Žákyně LDO se zúčastnila Mezinárodní přehlídky
nejlepších recitátorů České republiky a Slovenské republiky ve Valašském Meziříčí.
Za mimořádnými úspěchy našich žáků stojí nejen osobní přístup, vysoká odbornost a zkušenost
pedagogů, bezpočet hodin příprav a zkoušek vysoko nad rámec běžných povinností učitele ZUŠ, ale
i nadstandardní zázemí a vybavení školy.
Soutěže ZUŠ ve školním roce 2019/2020
Hra na klavír

Okresní kolo
8 x 1. místo s post.
1 x 1. místo
5 x 2. místo

Krajské kolo
nekonalo se

Ústřední kolo
nekonalo se

Hra na kytaru

Okresní kolo
6 x 1. místo s post.
1 x 1. místo
4 x 2. místo

Krajské kolo
nekonalo se

Ústřední kolo
nekonalo se

Hra na housle

Okresní kolo
1 x 1. místo s
postupem
1 x 2. místo

Krajské kolo
nekonalo se

Ústřední kolo
nekonalo se

Mezinárodní soutěže
Soutěž, nástroj

umístění

Stonavská Barborka, komorní zpěv

8 x 1. místo
4 x Cena Stonavská Barborka
1 x Cena ČRo Ostrava
1 x Cena Rádia Junior
1 x cena PhDr. Leona Juřici za nejlepší
ztvárnění humoru v hudbě
1 x cena pro ZUŠ B. Smetany za mimořádný
přínos v oblasti ansámblového zpěvu

Mezinárodní soutěž AMADEUS, Brno, klavír

1 x 2. cena

Mezinárodní soutěž Virtuosi per Musica di
Pianoforte, Ústí nad Labem, klavír

1 x 3. cena

Prague Junior Note, klavír

1 x 3. místo
2 x čestné uznání
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Od 14.1.2020 do 17.1.2020 proběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce.
Česká školní inspekce hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění školního
vzdělávacího programu, jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
a oblast dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských
služeb ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
V předmětné inspekční zprávě se mimo jiné v závěru uvádí, že silnými stránkami školy jsou
(cituji):
Různorodá a rozvíjející se spolupráce s vnějšími partnery s pozitivním dopadem na vzdělávání
žáků, vysoká úroveň prostorových a materiálních podmínek pro vzdělávání žáků v tanečním
a literárně-dramatickém oboru, aktivní spolupráce s bývalými absolventy zejména v hudebním
oboru, vyučující vstřícným a respektujícím přístupem systematicky rozvíjejí u žáků odpovědnost za
vlastní výkon a podněcují je v projevování vlastního názoru, školou realizované aktivity a veřejná
vystoupení systematicky podporují schopnost vzájemné oborové i mezioborové spolupráce žáků,
efektivní motivace žáků a kvalitní výuka ze strany pedagogů se projevuje ve vynikajících
výsledcích v krajských, celorepublikových i mezinárodních soutěžích v sólové i komorní hře
a sborovém zpěvu v hudebním oboru, efektivně vytvořené podmínky podporující psychohygienu
všech účastníků vzdělávání i širší veřejnosti s nadstandardním zajištěním bezpečnosti v kmenové
budově školy.

11.

Základní údaje o hospodaření školy

Podrobné údaje včetně důkladného rozboru hospodaření jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a plnění
úkolů příspěvkové organizace za rok 2019, která byla odeslána KÚ MSK v Ostravě v březnu 2020.
Hlavním účelem zřízení organizace je vzdělávání žáků v uměleckých oborech. Škola, jak vyplývá
ze zřizovací listiny, provozuje i doplňkovou činnost, jedná se o pronájem nebytových prostor
v budově školy, na tuto činnost máme souhlas majitele budovy, kterým je Statutární město Karviná,
které zároveň budovu pojišťuje. Pojistnou událost jsme ve školním roce 2019/2020 neřešili.
ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné se ve své činnosti řídila především zákonem č. 561/2004 Sb.,
a vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Pohledávky na školném jsme
neevidovali.
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Na rok 2019 byly ZUŠ Bedřicha Smetany stanoveny tyto závazné ukazatele příspěvků a dotací
- MŠMT:
Uz 33353 – Přímé náklady na vzdělání - kraje:
1. Limit počtu zaměstnanců
2. Přímé výdaje na vzdělávání
3. Vratka

44,06
27,572.339,00 Kč
0 Kč

Na rok 2019 byly ZUŠ Bedřicha Smetany stanoveny tyto závazné ukazatele příspěvků
a dotací od zřizovatele:
Uz 205 – Uč. prostředky na „krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku“:
4. Příspěvek od zřizovatele
5. Vratka

38.000,00 Kč
0 Kč

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné stejně jako v minulých letech usilovala
o udržení vyrovnaného rozpočtu a dodržení závazného ukazatele hospodářského výsledku 0 Kč.
Celkové výdaje za školní rok 9/2019-8/2020 činily

29,898.985,79 Kč.

Výdaje: náklady na platy pracovníků školy
ostatní osobní náklady
náhrady za nemoc
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
pořízení DDHM nad 3.000,00 Kč
výdaje na učební texty a učební pomůcky
ostatní výdaje

20,171.188,00 Kč,
27.000,00 Kč,
109.178,00 Kč,
6,828.278,00 Kč,
521.970,80 Kč,
26.362,13 Kč,
2,215.008,86 Kč.

Celkové příjmy za školní rok 9/2019-8/2020 činily

30,506.566,50 Kč.

Příjmy:

3,042.110,00 Kč,
27,464.456,50 Kč.

školné
ostatní příjmy

Náklady, analýza čerpání prostředků kalendářního roku 2018:
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy:
Náklady v roce 2019 včetně hospodářské činnosti
Výnosy v roce 2019 včetně hospodářské činnosti
Hospodářský výsledek

30,882.407,47 Kč
30,886.661,27 Kč
4.253,80 Kč

Ukazatel hospodářského výsledku v hlavní činnosti byl splněn nulový.
Zisk 4.253,80 Kč se týkal doplňkové činnosti – pronájem nebytových prostor.

Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, p. o., šk. rok 2019/2020

Stránka 23 z 30

Výsledek byl rozdělen dle usnesení č. 88/7761 ze dne 18. 5. 2020 do rezervního fondu ve výši
1.253,80 Kč a fondu odměn ve výši 3.000,00 Kč.
Inventarizace majetku byla provedena podle platných předpisů a pokynu zřizovatele.
Inventarizační komisí nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Zaměstnanci se stravují formou stravenek (šeků) Le Chèque Déjeuner
Výše příspěvku na stravné našich zaměstnanců:
Rok 2019/2020
Mzdové a režijní náklady
Příspěvek na potraviny

27,50 Kč
22,50 Kč

Dary:
Ve školním roce 2019/2020 nám poskytla Obec Stonava účelový peněžní sponzorský dar ve výši
5.000,00 Kč za účelem organizačního zajištění Klavírních ateliérů v Karviné pojedenácté. Z důvodu
sílící pandemie Covid-19 se Klavírní ateliéry nekonaly, dar byl Obci Stonava vrácen.
Pro potřeby školy bylo dále zakoupeno:





Škola zajišťovala vlastními
a audiovizuálních přístrojů.

12.

377.779,00 Kč
127.165,00 Kč
2.845,00 Kč
17.026,80 Kč

Klimatizace
2x Kopírka Konica Minolta
Kancelářský stůl
2x vysavač včetně příslušenství, bojler

prostředky

běžnou

údržbu

nábytku,

hudebních

nástrojů

Zapojení školy do mezinárodních programů a mezinárodní kontakty

Ve školním roce 2019/2020 se škola do rozvojových a mezinárodních programů nezapojovala.
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13.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

ZUŠ Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace není zapojena do projektu
v rámci celoživotního učení.

14.

Projekty financované z cizích zdrojů

Velkým přínosem pro činnost naší ZUŠ je dobrá spolupráce se statutárním městem Karviná.
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviná
získala naše škola účelově vázané dotace v celkové částce 15.800,00 Kč.
Z rozpočtu statutárního města Karviná nám byla v květnu 2020 poskytnuta účelová neinvestiční
dotace ve výši 5.000,00 Kč na realizaci Klavírních ateliérů pojedenácté, z důvodů rostoucí
pandemie Covid-19 se Klavírní ateliéry nakonec nekonaly, dotace byla vrácena.
V květnu 2020 jsme obdrželi příspěvek na akce ve výši 10.800,00 Kč, který byl použitý na:
-

Částečnou úhradu za vzdělávání pro žáky ze sociálně slabých rodin ve výši 10.800,00 Kč
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15. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery

Spolupráce se základní organizací odborového svazu pracovníků školství je velmi dobrá. Vedení
školy zve k jednání o pracovněprávních otázkách zástupce ZOOS, spolupráce vedení školy
a odborové organizace je upravena „Kolektivní smlouvou.“
Spolupráce s rodiči našich žáků je důležitou a trvalou součástí práce celé školy. Rodiče
a přátelé školy jsou organizováni ve dvou občanských sdruženích. Škola spolupracuje
s Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bedřicha Smetany (podporuje činnost instrumentalistů, souborů
HO a žáky VO, TO a LDO), Sdružením Permoník (podporuje činnost a akce sborového studia
Permoník). Sdružení si podávají své grantové žádosti, čímž výrazně škole pomáhají v organizování
koncertní a výstavní činnosti, v podporování talentovaných žáků, kterým umožňují účast
v národních a mezinárodních soutěžích a v zajišťování materiálního vybavení pro výuku.
Ve školním roce 2019/2020 se i nadále velmi dobře rozvíjela a rozšiřovala spolupráce se
statutárním městem Karviná. Město je majitelem budovy, v níž ZUŠ Bedřicha Smetany sídlí.
Opravy většího rozsahu město zastřešuje jak dodavatelsky, tak finančně. Město vychází škole vstříc
při řešení celé řady úkolů a podporuje školu i finančně. Díky této spolupráci se podařilo dojednat
zahájení generální opravy WC na pavilonu C, dokončit instalaci klimatizace v prostorách
Komorního sálu a vyměnit všechny dveře v pěveckých třídách na pavilonu A za protipožární
vybavené samozavírači.
Škola vyhověla žádosti magistrátu se zahájením výstavby velkokapacitního parkoviště pro
obyvatele okolních domů i návštěvníky ZUŠ na pozemku školy před hlavním vchodem. Tento
počin značně usnadní parkování v okolí školy.
Díky nově navázané spolupráci s firmou Asental Land, s.r.o. převzal Klub rodičů a přátel ZUŠ dar
ve výši 10.000,- Kč, který byl použit na podporu rozvoje školství a vzdělávání v Základní umělecké
škole Bedřicha Smetany v Karviné. Konkrétně byl dar využit na ocenění nejúspěšnějších žáků –
účastníků národních a mezinárodních soutěží, dále žáků, kteří dlouhodobě reprezentují školu
a region a šíří jejich dobré jméno u nás i v zahraničí. Firma ocenila i ostatní úspěšné žáky
a kolektivy školy propagačními předměty.
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16.

Závěr

Školní rok 2019/2020, ve kterém si škola připomínala významné výročí 95 let od svého založení
a jehož 2. pololetí bylo bohužel poznamenáno do značné míry pandemií Covid-19, přesto přinesl
celou řadu úspěchů, na kterých se společně podíleli žáci, učitelé, správní zaměstnanci, rodiče a také
členové Klubu rodičů a přátel ZUŠ Bedřicha Smetany a Sdružení Permoník. Vynikající dosažené
výsledky znamenaly pro pedagogy bezpočet hodin práce nad rámec svého úvazku. Časově náročná
byla i koncertní a výstavní činnost. Vzorná reprezentace žáků doma i v zahraničí přispěla rovněž
k prohloubení významu školy v kulturním i společenském životě našeho města i regionu.
Na základě našich představ a zkušeností jsme vytvořili vlastní školní vzdělávací program s názvem
„Najít svůj talent“, který je plně využíván a uplatňován v praxi od září 2012. Práce na přípravě
vlastního vzdělávacího programu významně posílila komunikaci a spolupráci uvnitř pedagogického
sboru.
K vytváření pozitivního obrazu školy přispěla ekonomická i personální stabilita, tvůrčí klima školy,
zájem žáků o studium, stále širší spolupráce s magistrátem statutárního města Karviná a mnoha
dalšími subjekty a také dobrý ohlas v médiích i na veřejnosti.
Snahou vedení ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné bylo neustále pracovat na rozvoji této instituce
jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti umělecké prezentace. Zpětné ohlasy bývalých absolventů
školy, úspěchy našich žáků v soutěžích i v jejich dalším studiu na konzervatořích a vysokých
školách a v neposlední řadě i výsledky letošní inspekční činnosti České školní inspekce hovoří
o vynikajícím pedagogickém vedení, příkladném tvůrčím zázemí a vysoké úrovni prostorových
a materiálních podmínek pro vzdělávání žáků.
V Karviné dne 29. října 2020
Výroční zprávu zpracoval a předkládá zřizovateli

BcA. Kamil Novák
ředitel školy

Všichni zaměstnanci ZUŠ Bedřicha Smetany budou s Výroční zprávou o činnosti školy za školní
rok 2019/2020 seznámeni v nejbližším možném termínu, až to epidemiologická situace dovolí.
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17.

Přílohy

Příloha č. 1
Hlavní akce školy 2019/2020

11. 9. 2019
18. 9. 2019
10. 10. 2019

Dny otevřených dveří

24. 10. 2019

Slavnostní koncert k 95. výročí založení ZUŠ Bedřicha Smetany
v Karviné

21. 11. 2019

Výchovný koncert „Může za to štrúdl“ pro žáky 7. tříd

26. 11. – 1.
12. 2019
5. 12. 2019

Mezinárodní soutěž pěveckých ansámblů „Stonavská Barborka“

6. 12. 2019

Výchovný koncert „Mikuláš“ pro žáky 6. tříd

11. 12. 2019

Vánoční koncert pobočky Petrovice

16. 12. 2019

Vánoční koncert žáků pobočky Stonava v Domě s pečovatelskou službou ve
Stonavě

17. 12. 2019

Velký vánoční koncert Sborového studia Permoník v MěDK

17. 12. 2019

Vánoční koncert pobočky Stonava

18. 12. 2019

Výchovný koncert „Ten vánoční čas“ pro žáky 5. tříd

19. 12. 2019

Vánoční koncert ZUŠ

11. 1. 2020
16. 1. 2020

Novoroční koncert Sboru přátel zpěvu Permoník – kostel Povýšení sv. Kříže
Karviná - Fryštát
Koncert učitelů

11. 2. 2020

Koncert smyčcového oddělení na ZUŠ

28. 2. 2020

Výchovný koncert „Vlak do Chatanoogy“ pro žáky 8. a 9. tříd

5. 3. 2020

Koncert mladých umělců

13. 2. 2020

„Dechové oddělení na zámku Fryštát“

10. 3. 2020

Výchovný koncert „Z pohádky do pohádky“ pro žáky 1. tříd

Slavnostní předávání výročních cen

Mikulášský koncert PHV
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17. 3. 2020

Koncert klavírního oddělení v sále ZUŠ *)

19. 3. 2020

„Zpěváci na zámku Fryštát“ *)

2. 4. 2020

Slavnostní koncert ZUŠ B. Smetany v Karviné v MěDK Karviná *)

7. 4. 2020

Jarní koncert přípravných sborů Sborového studia Permoník *)

8. 4. 2020

Výchovný koncert „Jaro se otvírá aneb Rok na vsi“ *)

8. 4. 2020

Koncert kytarového oddělení v Regionální knihovně v Karviné *)

24. 4. 2020

Nová Konfrontace *)

6. 5. 2020

Koncert klavírního oddělení v sále ZUŠ *)

12. 5. 2020

Výchovný koncert „Kouzelný vláček“ pro žáky 2. tř. ZŠ *)

13. 5. 2020

Slavnostní koncert pobočky Petrovice *)

14. 5. 2020

„Jarní koncert PHV pro maminky“ *)

15. 5. 2020

„ZUŠ Open“ – celorepubliková akce *)

26. 5. 2020

Výchovný koncert „Slavnost na louce“ pro mateřské školy *)

4. 6. 2020

Den otevřených dveří

4. 6. 2020

Koncert „Hraje a zpívá celá rodina“ *)

9. 6. 2020

Večer tanečního a literárně-dramatického oboru v MěDK Karviná *)

17. 6. 2020

Den otevřených dveří

25. 6. 2020

Slavnostní vyřazení absolventů *)

26. 6. 2020

Závěrečný koncert „dirigentů“ KS Permoník a MKS *)

*) Neuskutečněno z důvodu pandemie Covid-19
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Příloha č. 2
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše

škola pořádá)
Ano/Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ano/Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Metodický seminář „Klavírní ateliéry“
(ve spolupráci s KVIC Nový Jičín a Klubem rodičů a přátel ZUŠ Bedřicha Smetany)

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte

Příloha č. 3

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

(v případě
partnerství
také částka,
která
připadá na
školu)

-

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu
(v případě
partnerství
také částka,
která
připadá na
školu)

-
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