
Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, p. o., šk. rok 2020/2021  Stránka 1 z 27 
 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

 

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, 

Karviná-Mizerov, 

příspěvkové organizace 

 

za školní rok 2020/2021 

 
 
 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                         
 



Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, p. o., šk. rok 2020/2021  Stránka 2 z 27 
 

 

 

 

Základní údaje o škole 

 

1.  Charakteristika školy 

2.  Přehled oborů vzdělání a učebních plánů 

3.  Personální zabezpečení činnosti školy 

4.  Přijímací řízení 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

7.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

9.  Přehled o zapojení do soutěží 

10.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

11.  Základní údaje o hospodaření školy 

12.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

13.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

14.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

15.  Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 

16.  Závěr 

17.  Přílohy 

 

 



Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, p. o., šk. rok 2020/2021  Stránka 3 z 27 
 

 

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 

 

 

mailto:info@zuskarvina.cz
mailto:zusbs@po-msk.cz
http://www.zuskarvina.cz/
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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 šestadevadesátileté 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 2020/2021 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 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 sledovaném roce jsme měli 1013 žáků, což je o 26 žáků méně vůči předchozímu roku. Hlavní 

příčinou byla nejen nejistota kolem postupující pandemie covid-19, která negativně ovlivnila již 

předchozí školní rok, ale i nepříznivý demografický vývoj v Karviné. Přesto je zájem žáků                   

o studium v ZUŠ 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.  

 

 



Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, p. o., šk. rok 2020/2021  Stránka 5 z 27 
 

 

 

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 ve školním roce 2020/2021 vůči předchozímu roku nezměnila. 

 

Hudební obor:  

 

hudební obor – individuální výuka…………...….….…… 3.500 Kč 

hudební obor – skupinová výuka ……………....…..……. 3.000 Kč 

hudební obor – sborový zpěv ……………….....………… 2.600 Kč 

vedlejší obor – individuální výuka ……………………….  2.500 Kč 

vedlejší obor – skupinová výuka………………………….  2.100 Kč 

přípravná hudební výchova……………………………….  2.200 Kč 

 

Výtvarný obor: 

 

výtvarná výchova ……………………………………….... 2.600 Kč 

počítačová grafika a počítačová fotografie……………… .. 3.000 Kč 

keramika…………..………………………………………. 3.000 Kč 

přípravná výtvarná výchova  ……………………………..... 2.400 Kč 

 

Taneční obor: 

 

taneční výchova …………………………………………… 2.500 Kč 

přípravná taneční výchova …….………………………….. 1.800 Kč 

 

Literárně-dramatický obor: 

 

literárně-dramatická výchova ……………………………... 2.500 Kč 

přípravné studium………………………………………….. 1.800 Kč 

 

 

 

2.     Přehled oborů vzdělání a učebních plánů    
 

 

Hudební obor 

 

- dle ŠVP platného od 1.9.2020: H-0,1,a; H-0,2,a; 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-4,2,2; H-4,3,1; H-4,3,2; H-4,5,1; H-4,5,2; 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; H-7,1,2; SPD 

 

Výtvarný obor 

 

- dle ŠVP platného od 1.9.2020: V-0; V-1; V-4 

 

Taneční obor 

 

- dle ŠVP platného od 1.9.2020: T-0,1; T-0,2; T-1,1; T-1,2 

 

 

Literárně-dramatický obor 

 

- dle ŠVP platného od 1.9.2020: LD-0,1; LD-0,2; LD-1,1; LD-1,2  
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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 a který jsme nově 

doplnili o zcela nové studijní zaměření Hra na drnkací nástroj: 

  

https://zuskarvina.cz/wp-content/uploads/2020/07/SVP_2020.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                      

11 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.   

 

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 2020/2021 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. 

Vedení školy se daří spojit nadšení nových učitelů se zkušenostmi déle působících a zkušených 

kolegů, kteří jsou jim nápomocni v pedagogické práci formou náslechových hodin.  

U technicko-hospodářských pracovníků školy je zajištěna vzájemná zastupitelnost.  

  

 

 

https://zuskarvina.cz/wp-content/uploads/2020/07/SVP_2020.pdf
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v HO učilo        41 učitelů, z toho 15 mužů, 

ve VO učili   2 ženy a 1 muž, 

v TO učila   1 žena, 

v LDO učily    3 ženy.  

  

  

          
             

 

Vyučující podle délky praxe: 

do   6 let    -    7 učitelů, 

do 12 let    -    6 učitelů, 

do 19 let    -    7 učitelů, 

do 27 let    -    8 učitelů, 

do 32 let    -    5 učitelů, 

nad 32 let    -    15 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 – vedoucím 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 a bicích nástrojů 

oddělení strunných smyčcových nástrojů  

oddělení elektronických klávesových nástrojů a akordeonů 

oddělení pěvecké 

oddělení kytarové 

oddělení HN 

oddělení PHV 

oddělení LDO 

oddělení taneční 

oddělení výtvarné 

 

 

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. 2020 bylo přijato do přípravného studia: 

 

hudební obor       40 žáků 

výtvarný obor       15 žáků 

taneční obor       5 žáků 

literárně-dramatický obor     2 žáci 

 

Do přípravného studia bylo přijato celkem 62 žáků. 

 

 

 

Do 1. ročníku I. stupně základního studia bylo přijato: 

hudební obor       59 žáků  

výtvarný obor          41 žáků  

taneční obor       0 žáků 

literárně-dramatický obor     9 žáků  

 

Do 1. ročníku základního studia bylo přijato celkem 109 žáků.  
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Do přípravného a 1. ročníku II. stupně základního studia bylo přijato: 

 

hudební obor         10 žáků  

výtvarný obor         6 žáků 

taneční obor          1 žák  

literárně-dramatický obor      0 žáků 

 

Do přípravného a 1. ročníku II. stupně základního studia bylo přijato celkem 17 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 2020/2021: 

 

z 991 žáků prospělo s vyznamenáním 918 žáků (99,8%) 

  prospěli     2 žáci (0,2%) 

  přípravný ročník    71 žáků           

   

 

 

Konferenční zpráva za II. pololetí školního roku 2020/2021: 

 

z 936 žáků prospělo s vyznamenáním  871 žáků (99,0 %) 

  prospělo      9 žáků (1,0 %) 

  přípravný ročník     65 žáků 

 

 

Žádný žák školy nebyl vyloučen pro neprospěch ani z jiného důvodu.  
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Absolventi ZUŠ Bedřicha Smetany ve školním roce 2020/2021: 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 měla škola celkem 90 absolventů. 

 

Hudební obor   celkem 72 absolventů 

I. stupeň 51   II. stupeň 19  studium pro dospělé     2 

 

Výtvarný obor   celkem 4 absolventi 

I. stupeň 2   II. stupeň 2  studium pro dospělé     0 

 

Literárně dramatický obor  celkem 10 absolventů 

I. stupeň 7   II. stupeň 3  studium pro dospělé     0 

 

Taneční obor    celkem 4 absolventi 

I. stupeň 4   II. stupeň 0  studium pro dospělé     0 
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6.    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

 
 

Na školní rok 2020/2021 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 užitečné a přínosné pro svou práci. Výsledky se pak projevily především v kvalitnější 

výuce, opřené o nejnovější poznatky a trendy z metodiky výuky včetně distančního způsobu výuky                      

a souvisejících potřebných IT dovedností.  

 

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 2020/2021: 

 

 
 

Studium k rozšiřování odborné kvalifikace 

  

instituce název akce termín studia poznámka 

Janáčkova 

konzervatoř Ostrava 

prezenční studium, saxofon 2020/2021 1 učitel 

Ostravská univerzita  

Fakulta umění 

prezenční magisterské 

studium, zpěv 

2020/2021 1 učitel  

 
 
 

 
  Studium technicko - hospodářského úseku 

 

instituce název akce termín studia poznámka 

Ostrava Novela FKSP ve školách a školských 

zařízeních 

28. 8. 2020 školení, 1 zaměstnanec 

Ostrava Inventarizace majetku 2020 17. 9. 2020 školení, 1 zaměstnanec 
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 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

 semináře, školení, kurzy 
 

instituce název akce termín studia poznámka 

Ostravská 

univerzita Fakulta 

umění  

Kurzy online – Tipy a triky do hodin 

při prezenční výuce 

19. 11. 2020 1 učitel 

Ostravská 

univerzita Fakulta 

umění  

Kurzy online – Vztahy s rodiči při 

distanční výuce 

4. 12. 2020 1 učitel 

Ostravská 

univerzita Fakulta 

umění  

Kurzy online – Líný učitel 7. 12. 2020 1 učitel 

Ostravská 

univerzita Fakulta 

umění  

Kurzy online – Jak učit distančně v 

ZUŠ 

9. 12. 2020 1 učitel 

Univerzita 

Palackého 

Olomouc  

Kurzy online – Rizika virtuální 

komunikace 

6. 4. 2021 1 učitel 

KVIC Nový Jičín Talent a co s ním 31. 3. 2021 1 učitel 

IT kurz - školení Jak pracovat se střihem videí - online 8., 15., 22., 29.4. 

2021 

1 učitel 

webinář Reflexe 22. 4. 2021 1 učitel  

webinář Práce se ŠVP na ZUŠ 9. -10. 6. 2021 1 učitel 

Ostravská  

univerzita, Fakulta 

umění 

Festival instruktivní literatury „Gradus 

ad Parnassum“ 

29. - 30. 1. 2021 online seminář 

1 učitel 

webinář Spisová služba ve školství 21. 4. 2021 1 učitel 

Ostrava, Alfa 

eduka 

Inventarizace 2020 17. 9. 2020 1 učitel 

Frenštát p. 

Radhoštěm 

Setkání ředitelů ZUŠ MSK MÚZA 27. - 28. 8. 2020 1 učitel 

Ostrava Porada ředitelů 7. 9. 2020 1 učitel 

Mikulov Celostátní vzdělávací setkání řídících 

pracovníků ZUŠ 

18. – 19. 5. 2021 online  

1 učitel 

Vendryně 

„EuroSchola“ 

Výuka klavírní improvizace na ZUŠ 30. – 31. 8. 2021 1 učitel 

Ostrava, Česká 

televize 

Dokument ČT o Evě Šeinerové 22. 6. 2021 4 učitelé 

KORT Ostrava, 

Ing. Bednarz 

Odborná příprava preventisty PO 5. 5. 2021 1 učitel 

Karviná  

 

Mezinárodní Den tance – natáčení 

spotu, propagace tance v ZUŠ, online 

29. 4. 2021 1 učitel 

Ostrava Vyhlášení osobnosti roku 9. 9. 2020 1 učitel 

Ostrava Slavnostní vyhlášení cen JANTAR 31. 8. 2021 1 učitel 

Uherské Hradiště Wolkrův Prostějov, krajská přehlídka 5. 6. 2021 1 lektor  

Mikulov Klavírní kurzy srpen 2021 1 učitel 
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soutěže, přehlídky, festivaly 

 
instituce název akce termín studia Poznámka 

Stonava Mezinárodní soutěž pěveckých 

ansámblů „Stonavská Barborka“ 

12. 12. 2020 účast s žáky, online 

nahrávky, 6 učitelů 

2x člen um. rady soutěže Broumov Broumovská klávesa,  

klavírní soutěž 

3. – 5. 10. 2020 účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 učitel 

Praha Mladí klavíristé hrají na klavír 

Steinway 

21. 11. 2020 online, 1 člen poroty, 

účast s žákem 1 učitel 

Praha Česká klavírní moderna dětem, 

přehlídka 

23. 1. 2021 online, účast s žáky,  

1 učitel 

Brno AMADEUS, klavírní soutěž, 

online 

26. 11. 2020 online, účast s žáky,  

1 učitel 

ZUŠ Příbor Pianoforte per Tutti, 

klavírní soutěž 

9. 5. 2021 Online, účast s žáky,  

5 učitelů 

Ostrava „Festival v ulicích“ 26. 6. 2021 účast s žáky, 4 učitelé 

Praha Česká klavírní moderna dětem, 

přehlídka 

4. – 5. 6. 2021 1 člen poroty, 

účast s žáky, 1 učitel 

Praha Prague Junior Note,  

klavírní soutěž 

14. 6. 2021 účast s žáky, sledování  

úrovně, 1 učitel 

Praha, online Mezinárodní soutěž Gustava 

Mahlera 

červen online, účast s žáky, 

1 učitel 

Bohumín, SVČ 

Fontána 

soutěž LDO „Dětská scéna“ 

městské kolo v přednesu 

24. 4. 2021 účast s žáky, 1 učitel 

Karviná, SVČ 

Juventus 

Dětská scéna, soutěž v recitaci, 

městské kolo 

25. 4. 2021 účast s žáky, 3 učitelé 

Karviná, SVČ 

Juventus 

soutěž LDO „Dětská scéna“ 

okresní kolo v přednesu 

2. 5. 2021 účast s žáky, 3 učitelé 

online přehlídka recitátorů Dětská 

scéna, krajské kolo přednes 

14. 5. 2021 účast s žáky, 3 učitelé 

Svitavy Celostátní přehlídka Dětská 

scéna, přednes 

11. – 13. 6. 2021 účast s žáky, sledování 

úrovně, 3 učitelé 

Hlučín Krajská přehlídka monologů a 

dialogů 

29. 5. 2021 účast s žáky, sledování 

úrovně, 2 učitelé 

Broumov Broumovská klávesa,  

klavírní soutěž 

14. – 15.  5. 2021 účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 učitel 

Ostrava Ostravská lokálka – krajská 

přehlídka dětského divadla,  

15. – 16. 5. 2021 online, účast s žáky 

1 učitel 

Colditz, 

Německo 

Letní akademie hudby 24. - 30. 7. 2021 účast s žáky, sledování 

úrovně, 3 učitelé 

Karviná Wolkrův Prostějov, okresní kolo 

soutěže LDO v recitaci 

30. 5. 2021 účast s žáky, sledování  

úrovně, 2 učitelé 

Bohumín Wolkrův Prostějov, krajské kolo 

soutěže LDO v recitaci 

6. 6. 2021 účast s žáky, sledování  

úrovně, 2 učitelé 

Ostrava krajská přehlídka 

experimentálního divadla 

5. 6. 2021 účast s žáky, sledování  

úrovně, 1 učitel 

Ústí nad Orlicí Celostátní přehlídka studentského 

divadla Mladá scéna 

28. 6. 2021 účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 učitel 
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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 2020/2021 byl zásadně ovlivněn postupující pandemií covid-19 a s tím souvisejícími 

vládními nařízeními, které nám neumožnily mnohé naplánované akce uskutečnit, viz Příloha č. 1 - 

Plánované hlavní akce školy. Po celoplošném uzavření škol jsme našim žákům nabídli možnost 

distančního způsobu vzdělávání. Naprostá většina žáků napříč všemi obory se ho zúčastnila.  

 

Hudební obor, který tvoří nejvýznamnější část školy co do počtu žáků i pedagogů, pokračoval              

v rozvíjení široké nabídky hudebního vzdělávání od vážné hudby přes jazz a rock až po současnost.  

 

Klavírní oddělení se zapojilo do několika soutěží. Prezenčně to byla Broumovská klávesa, Mladí 

pianisté hrají na klavíru Steinway a Prague Junior Note. Online pak Pianoforte per Tutti, Česká 

klavírní moderna dětem a Mezinárodní soutěž Gustava Mahlera.   

 

Akordeonové oddělení vystoupilo v rámci projektu @kordeonBezHranic (youtube.com).  

 

Všechna oddělení sborového studia Permoník byla během roku velmi aktivní. 

Zpěváci účinkovali na Slavnostním ceremoniálu a udílení Cen hejtmana Moravskoslezského kraje               

a Ocenění osobnosti roku. Oceněnou osobností se stala zakladatelka sborového studia Permoník, 

paní uč. Eva Šeinerová. Pro pracovníky v první linii byl uskutečněn koncert „Děkujeme“, přímý 

přenos proběhl z Divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Unie českých pěveckých sborů udělila paní               

uč. Martině Juríkové Cenu Františka Lýska a Permoníku cenu Sbor roku 2019. Sborové studio 

Permoník bylo přihlášeno do celostátního projektu Ježíškova vnoučata, tentokráte pro klienty 

Domova Alzheimer v Karviné Darkově. Ve spolupráci s Richardem Krajčem, Miraiem Navrátilem, 

Petrem Bendem a dalšími se zpěváci představili ve videoklipu písně Budu jejich ochráncem, který 

se uskutečnil k desátému výročí akce „Celé Česko čte dětem“. Díky grantové výzvě Nadace Karel 

Komárek Family Foundation „Piana do škol“ se podařilo získat nové pianino Petrof pro velkou 

sborovou učebnu. Zpěváci spolupracovali mj. s Janem Vargou, Tomášem Klusem, Kaczy a dalšími, 

také vystoupili ve vysílání ČT Art a v TV Polar. Do projektu ZUŠ Open jsme se zapojili nahráním 

písně Óda na radost L. van Beethovena. V samém závěru června se zpěváci představili na 

koncertech Vlak do Chattanoogy v Karviné a v rámci festivalu Colours of Ostrava i v Ostravě. 

Velmi úspěšný byl také závěrečný koncert „Na lodičkách“ v parku Boženy Němcové v Karviné. 

I letos byli zpěváci pozváni k účinkování na galavečeru slavnostního udílení „CEN JANTAR“ 

v hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic. Tento galavečer pořádal Moravskoslezský kraj ve 

spolupráci s kulturním deníkem Ostravan.  

 

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. 
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Literárně-dramatický obor: Stejně jako každý rok se naši žáci účastnili přehlídky dětské recitace 

„Dětská scéna“, „Wolkrův Prostějov“.  

Díky dostatečné hodinové dotaci v předmětu Přednes se v LDO profilují zajímavé recitátorské 

osobnosti, které se mohou prezentovat 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.  

 

Neméně zajímavou a úspěšnou akcí byly i dva „Večery poezie – Poetická čajovna“, na kterém 

vystoupilo na 25 recitátorů napříč skupinami. Velkým přínosem bylo setkání recitátorů a vzájemná 

inspirace.  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. 

 

Ve výtvarném oboru jsme výuku poskytovali kromě základního studia i ve specializovaných 

předmětech jako jsou počítačová grafika a keramika. Výtvarný obor se podílel nejen na výzdobě 

hlavního vstupu a v prostorách šatny, ale i na chodbách školy. Žáci se zúčastnili soutěže 

„Cestujeme po Slovensku“. Jedna žákyně byla přijata na Střední uměleckou školu v Ostravě, obor 

Design. 

 

Taneční obor se věnoval tanci klasickému i modernímu. Mezioborová spolupráce probíhala mezi 

hudebním oborem, PHV a literárně-dramatickým oborem. Mezioborová spolupráce je velice 

důležitá pro žáky, kteří mají možnost vidět práci jiných oborů, musí se navzájem respektovat                         

a přizpůsobit se. Taneční obor se nově zúčastnil akce „Mezinárodní den tance“ pod záštitou 

náměstka primátora města Karviné. Tato akce měla za úkol propojit online co možná nejvíce 

tanečníků v den, kdy se tanec oslavuje na celém světě - 29. dubna. 

 

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. V červnu pak byla přichystána novinka – „Virtuální dny“ s videoprezentací všech 

oddělení školy.  

 

K významným propagátorům činnosti ZUŠ Bedřicha Smetany patří dlouhodobě TV Polar.      

V loňském roce opět odvysílala několik reportáží ze života ZUŠ. 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. 

 

 
 

 

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 a soutěživost. 

 

Z důvodu pandemie covid-19 byly ale některé soutěže vč. těch vyhlášených MŠMT zcela zrušeny, 

další se pořádaly alespoň online. 

 

http://www.zuskarvina.cz/
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Naši klavíristi se zúčastnili několika soutěží a přehlídek. Nejvýraznějších úspěchů jsme 

zaznamenali na mezinárodní soutěži „Prague Junior Note“, kdy jsme vybojovali krásné 2. místo.  

Na „Mezinárodní soutěži o cenu Gustava Mahlera“ jsme obdrželi 3. místo a na mezinárodní 

klavírní soutěži „Broumovská klávesa“ jsme ve velké konkurenci získali čestné uznání. I na 

národní soutěži „Mladí klavíristé hrají na klavír Steinway“ v Praze jsme byli úspěšní, vybojovali 

jsme 3. místo. Žáci klavírního oddělení se v hojném počtu zúčastnili i online soutěže „Pianoforte 

per Tutti“, výsledek: 2x 1. místo, 12x 2. místo a 4x 3. místo. 

 

Již tradičně se zpěváci zapojili do XIV. ročníku Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních 

ansámblů „Stonavská Barborka 2020“. Soutěž tentokráte proběhla online. 

 

Žáci literárně dramatického oboru se již poněkolikáté úspěšně zúčastnili přehlídky dětské 

recitace „Dětská scéna“ a soutěže „Wolkrův Prostějov“. Z dalších soutěží jmenujme krajskou 

přehlídku studentských divadel „Experis“ v Ostravě, celostátní „Mladou scénu“ v Ústí nad Orlicí, 

krajskou přehlídku monologů a dialogů v Hlučíně a „Ostravskou lokálku“ - dětské divadlo. 

 

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili soutěže „Cestujeme po Slovensku“. 

 

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 ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

 

Mezinárodní soutěže 

 

Soutěž, nástroj umístění 

Mezinárodní soutěž Broumovská klávesa, klavír 1 x čestné uznání  

Prague Junior Note, klavír 1 x 2. místo 

Mezinárodní klavírní soutěž o cenu Gustava 

Mahlera, klavír 

1 x 3. místo 

 

 

Národní soutěže 

 

Soutěž, nástroj umístění 

Mladí pianisté hrají na klavír Steinway, klavír 1 x 3. místo  

Pianoforte per Tutti, klavír 2 x 1. místo 

12 x 2. místo 

4 x 3. místo 
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Soutěže LDO 

 

soutěž okres kraj celostátní 

Dětská scéna 7 x postup 5 x postup 4 x účast 

3 x ČU 1 x ocenění 

poroty 

 

Wolkrův Prostějov, recitace 8 x postup 5 x postup 1 x laureát 

  1 x ocenění 

  3 x účast 

Ostravská lokálka,  

dětské divadlo 

- 1 x 

doporučení 

na postup 

- 

Krajská přehlídka monologů a dialogů, Hlučín - 1 x postup - 

- 1 x 

doporučení 

na postup 

- 

Experis, Ostrava a Mladá scéna, Ústí nad Orlicí 

studentské divadlo 

- 1 x postup účast 

 

 

 

 

 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na naší škole inspekční činnost České školní inspekce. 

 

 
V poslední inspekční zprávě z inspekce z ledna 2020 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. 
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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 2020, která byla odeslána KÚ MSK v Ostravě v březnu 2021. 

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 2020/2021 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.  

 

 

Na rok 2020 byly ZUŠ Bedřicha Smetany stanoveny tyto závazné ukazatele příspěvků a dotací 

- MŠMT: 

 

Uz 33353 – Přímé náklady na vzdělání - kraje: 

 

1. Limit počtu zaměstnanců                                         44,51 

2. Přímé výdaje na vzdělávání                       32,653.170,00 Kč 

      3.   Vratka                              0 Kč 

 

Na rok 2020 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              38.000,00 Kč 

      5.  Vratka                               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 9/2020-8/2021 činily 35,910.878,51 Kč. 

  

Výdaje:   náklady na platy pracovníků školy 23,898.767,00 Kč, 

                 ostatní osobní náklady 44.111,00 Kč, 

                 náhrady za nemoc 109.366,00 Kč, 

                 zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 8,110.269,00 Kč, 

      pořízení DDHM nad 3.000,00 Kč 201.218,85 Kč, 

                 výdaje na učební texty a učební pomůcky 25.303,69 Kč, 

                 ostatní výdaje 3,521.842,97 Kč. 

  

Celkové příjmy za školní rok 9/2020-8/2021 činily 35,713.015,61 Kč. 
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Příjmy:      školné 2,914.080,00 Kč,  

                   ostatní příjmy 32,798.935,61 Kč.  

Náklady, analýza čerpání prostředků kalendářního roku 2020: 

 

 

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy: 

 

Náklady v roce 2020 včetně hospodářské činnosti        33,385.506,15 Kč 

Výnosy v roce 2020 včetně hospodářské činnosti               33,654.919,95 Kč 

Hospodářský výsledek                                                                             269.413,80 Kč 

 

 

Ukazatel hospodářského výsledku v hlavní činnosti byl 269.413,80.  

Zisk 6.941,80 Kč se týkal doplňkové činnosti – pronájem nebytových prostor. 

 

Výsledek byl převeden dle usnesení č. 16/1035 ze dne 10. 5. 2021 do rezervního fondu ve výši 

276.355,60 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 2020/2021 

 

   

Mzdové a režijní náklady 27,50 Kč   

Příspěvek na potraviny 22,50 Kč   

 

Dary: 

 

Ve školním roce 2020/2021 nám poskytl p. Aleš Paźdzora, s. r. o. finanční částku ve výši 5.000,00 

Kč na nákup drobných dárků pro nejlepší žáky a kolektivy školy. Také Obec Stonava nám poskytla 

účelový peněžní sponzorský dar ve výši 5.000,00 Kč za účelem organizačního zajištění Klavírních 

ateliérů v Karviné pojedenácté.  

 

V prosinci 2020 jsme obdrželi z Nadace Karel Komárek Family Foundation nadační příspěvek ve 

formě movité věci, a to hudebního nástroje: pianina PETROF P 118 M1 v hodnotě 179.000,00 Kč.  

 

 

Pro potřeby školy bylo dále zakoupeno: 

 

  1x čistička vzduchu s ionizátorem 3.527,00 Kč 

 10x PC 148.043,50 Kč 

 13x monitor                        45.408,96 Kč 

 1x sopránový Saxofon Victory                                                                                                    7.890,00 Kč  
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Škola zajišťovala vlastními prostředky běžnou údržbu nábytku, hudebních nástrojů                                 

a audiovizuálních přístrojů.   

 

 

 

12.     Zapojení školy do mezinárodních programů a mezinárodní kontakty  

 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 se škola do rozvojových a mezinárodních programů nezapojovala. 

 

 

 

 

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 33.050,00 Kč. 

 

Z rozpočtu statutárního města Karviná nám byla v květnu 2021 poskytnuta účelová neinvestiční 

dotace ve výši 20.000,00 Kč na realizaci Klavírních ateliérů pojedenácté.  

 

V květnu 2021 jsme obdrželi příspěvek na akce ve výši 13.050,00 Kč, který byl použitý na: 

 

- Částečnou úhradu za vzdělávání pro žáky ze sociálně slabých rodin ve výši 13.050,00 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 2020/2021 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 úspěšně dokončit generální opravu WC na pavilonu C, generální opravu 

zadního vchodu u pavilonu C a postavit sklad pro potřeby školy. Město také dokončilo 

vybudování potřebného nového velkokapacitního parkoviště pro návštěvníky ZUŠ i obyvatele 

okolních domů na pozemku školy před hlavním vchodem. Tento počin značně usnadňuje parkování 

v okolí školy. 
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16.     Závěr  
 

 

 

Školní rok 2020/2021 byl zásadním způsobem poznamenán pandemií covid-19 a souvisejícími 

vládními nařízeními a omezeními - od povinného přechodu na distanční způsob výuky, přes zákaz 

vstupu třetích osob do škol, až po konkrétní povolené počty žáků při výuce ve třídách. Přesto 

přinesl 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. 

Náročný byl i přechod na distanční formu vzdělávání.  
 

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 loňské 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 2021  

 

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 2020/2021 seznámeni na pedagogické radě 9.11.2021. 
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17.     Přílohy   
 

Příloha č. 1 

 

Plánované hlavní akce školy 2020/2021 

 

 

7. 9. 2020 

17. 9. 2020 

Dny otevřených dveří 

 

24. 11. – 29. 

11. 2020 

Mezinárodní soutěž pěveckých ansámblů „Stonavská Barborka“ - online 

3. 12. 2020 Mikulášský koncert PHV *)    

 

9. 12. 2020 Vánoční koncert pobočky Petrovice *) 

 

10. 12. 2020 Vánoční koncert pobočky Stonava *) 

 

17. 12. 2020 Vánoční koncert ZUŠ *) 

 

18. 12. 2020 Výchovný koncert „Ten vánoční čas“ pro žáky 5. tříd *)  

 

19. 12. 2020 Velký vánoční koncert Sborového studia Permoník v MěDK *) 

 

9. 1. 2021 

 

Novoroční koncert - Česká mše vánoční – Kostel Povýšení sv. Kříže Karviná 

– Fryštát *) 

14. 1. 2021 Koncert učitelů *) 

 

9. 2. 2021 „Dechové oddělení na zámku Fryštát“ *) 

 

11. 2. 2021 Koncert klavírního oddělení v sále ZUŠ *) 

 

16. 2. 2021 Koncert smyčcového oddělení v sále ZUŠ *) 

 

18. 2. 2021 „Zpěváci na zámku Fryštát“ *) 

 

5. 3. 2021 Výchovný koncert „Vlak do Chatanoogy“ pro žáky 8. a 9. tříd *)  

 

11. 3. 2021 Koncert oddělení EKN a akordeonů – Koncertní sál ZUŠ *) 

 

16. 3. 2021 Slavnostní koncert ZUŠ B. Smetany v Karviné v MěDK Karviná *) 

 

25. 3. 2021 Koncert mladých umělců *) 

 

31. 3. 2021 Výchovný koncert „Jaro se otvírá aneb Rok na vsi“ *) 

 

14. 4. 2021 Koncert kytarového oddělení v Regionální knihovně v Karviné *) 

 

16. 4. 2021 Soutěž ve hře na EKN „Nová Konfrontace“ *) 
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6. 5. 2021 „Jarní koncert  PHV pro maminky“ *) 

 

10. 5. 2021 Výchovný koncert „Kouzelný vláček“ pro žáky 2. tř. ZŠ *) 

 

13. 5. 2021 Koncert klavírního oddělení v sále ZUŠ *) 

 

19. 5. 2021 Slavnostní koncert pobočky Petrovice *) 

 

14. 5. 2021 „ZUŠ Open“ – celorepubliková akce – online 

 

27. 5. 2021 Výchovný koncert „Slavnost na louce“ pro mateřské školy *) 

 

3. 6. 2021 Den otevřených dveří 

 

8. 6. 2021 Večer tanečního a literárně-dramatického oboru v MěDK Karviná *) 

 

16. 6. 2021 Den otevřených dveří 

 

17. 6. 2021 Závěrečný koncert přípravných sborů  

 

22. 6. 2021 Slavnostní vyřazení absolventů *) 

 

24. – 27. 6. 

2021 

Oslavy 55. výročí založení Sborového studia Permoník *) 

 

 

*) 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: Mezinárodní 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 
(v případě 
partnerství 

také částka, 

která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

-       

-       

 

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) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období 

realizace  

 

-       

-       

 


