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Základní umělecká škola Zdeňka Buriana poskytuje základní umělecké vzdělávání 
dlouhodobě, soustavně a komplexně ve třech uměleckých oborech – hudebním, výtvar-
ném a tanečním.  
 
   Rozvíjí a kultivuje osobnost jedince, dětí i dospělých, s možností odborně je připravit 
na neprofesionální uměleckou činnost, střední uměleckou školu, konzervatoř, vysokou 
školu a následně na profesionální uměleckou nebo pedagogickou dráhu. Rozvíjí ale 
především jejich talent a vztah k umění. 
 



 

Vážení žáci, rodiče a příznivci naší školy! 
 
Letošní školní rok začíná v pondělí 2. září 2019. Od 3. září probíhá pravidelná vý-
uka podle rozvrhu hodin. Dny školního volna a prázdniny jsou stejné jako na jiných 
školách: 

 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.  
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v 

pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.  
 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.  
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. Vysvěd-

čení za první pololetí se vydává ve formě opisu známek v poslední lednové 
hodině žáka. 

 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou 2. 3. - 8. 3. 2020. 
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020; pátek 10. dubna 

2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svát-
cích ve znění pozdějších předpisů.  

 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. 
června 2020. Vysvědčení se vydává poslední týden výuky v hodině žáka. 

 Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srp-
na 2020. 

 
Současnou podobu ZUŠ Zdeňka Buriana tvoří hlavní budova v Kopřivnici a odlouče-
ná pracoviště ve Štramberku a v Rybí. Školu navštěvuje téměř 700 žáků, které vyu-
čuje 28 pedagogů. 
 
V tomto roce škola slaví několik významných výročí.  

 50 let samostatnosti školy 

 65 let uměleckého školství v Kopřivnici 

 25 let s čestným titulem ZUŠ Zdeňka Buriana 

K výročí školy jsme připravili a vydali brožuru doplněnou vloženým pexesem, vytvo-
řeným žáky výtvarného oboru. Ta byla rozdána jako dárek všem žákům na konci 
školního roku. V září ji dostanou i nově přijatí žáci. 
 
Z minulého školního roku: 
 
 Mezi hlavní stavební úpravy hlavní budovy patřila výměna vstupních dveří rea-
lizovaná z prostředků školy a výměna staré zrcadlové stěny a madel v tanečním sále 
během letošních prázdnin.  Na podzim roku 2018 navštívila naši školu Česká školní 
inspekce. Ta velmi příznivě hodnotila prostředí školy a vyzvedla silné stránky školy, 
za které považuje výuku multimediální tvorby a taneční obor. 
 
Počátkem roku škola uspěla se žádostí o dotaci 

Z kraje letošního roku jsme získali dotaci MŠMT ČR, díky které bude výuka 
v následujících dvou letech obohacena o další akce, které bychom nemohli 
z běžného rozpočtu zafinancovat. Kromě získaného IT vybavení umožní pořádat pro 
děti exkurze, motivační zájezdy do divadla a na koncerty, soustředění žáků všech 
oborů.  
 



Akce realizované na jaře 2019: 
 Od ledna do konce června probíhala samostatná výstava výtvarného oboru 

naší školy v Ostravě v prostorách České školní inspekce 
 Zúčastnili jsme se výstavy výtvarných oborů ZUŠ MSK ve Světě techniky v 

Dolních Vítkovicích v květnu a červnu, na vernisáži vystoupila cimbálová mu-
zika Buriánek. 

 Dva výtvarné projekty byly oceněny na celostátní výtvarné přehlídce pořádané 
NIPOS ARTAMA v rámci Filmového festivalu ve Zlíně v prostorách UTB v 
květnu a červnu. 

 V našem koncertním sále proběhly tři koncerty pro veřejnost - Koncert barokní 
hudby, Koncert populární hudby a Jarní koncert hudebního oboru. 

 Slavnostní koncert hudebního oboru k výročí školy se uskutečnil 12. 6. 2019 
v Kině Kopřivnice. 

 Koncert školního orchestru s programem filmových melodií proběhl v červnu v 
amfiteátru ve Štramberku. 

 Tradičně proběhly dva taneční galakoncerty v KDK + čtyři výchovné koncerty. 
 
Hudební obor navštěvuje trvale přes 300 žáků. V uplynulém školním roce jsme rea-

lizovali řadu tradičních akcí. Organizovali jsme taneční i hudební kon-
certy v prostorách kulturního domu v Kopřivnici.  
 Významnou úlohu v životě školy hrají i soutěže. Ty nejvýznam-
nější jsou pořádány Ústřední uměleckou radou ZUŠ. Řada žáků má 
zájem se jich účastnit a prověřit svůj talent v krajských i ústředních 
kolech. I letos přivezli škole diplomy z předních umístění ve všech ko-

lech soutěží. Mezi ty nejvýznamnější patří dvě 1. místa v krajském kole v komorní hře 
s převahou dechových nástrojů a druhé místo v ústředním kole v Liberci. V krajském 
kole komorní hry s převahou smyčcových nástrojů naše soubory obsadily 2. a 3. mís-
to. Ve hře na akordeon získal náš žák čestné uznání v krajském kole. Kromě soutěží 
ZUŠ jsme se účastnili celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Odtud 
žáci přivezli zlaté a stříbrné pásmo. Úspěšní byli i v mezinárodní soutěži ve Vídni. 

Mění se i naše klavírní oddělení. Po odchodu Marie Šebíkové nastoupí na 
plný úvazek zkušená klavíristka Renáta Malášková. 
 
Taneční obor se v zimním období prezentoval na tanečních soutěžích a 
plesech. Na jaře proběhla dvě soustředění žáků v Horní Bečvě, zájezd do 
divadla v Ostravě a tradiční galakoncerty pro veřejnost. 

 
Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celostátní 
soutěž vyhlášenou NIPOS ARTAMA a mezinárodní výtvarnou soutěž LIDICE a Můj 

sen. Ve všech soutěžích byli žáci úspěšní. Obor je organizátorem míst-
ní výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, věnované 
kopřivnickému rodáku Zdeňku Burianovi, jejíž další ročník proběhne na 
jaře 2020. Na jaře se uskutečnily zájezdy do galérie v Opavě 

s animačním programem a exkurze do Národní galerie v Praze. Nově posílí výtvarný 
obor na částečný úvazek Kateřina Zamišková. 
 
Všechny obory jsou vyučovány podle našeho Školního vzdělávacího programu ZUŠ 
Zdeňka Buriana. ŠVP v plném znění najdete na našich nových webových stránkách, 
kde jsou zároveň zveřejněny základní školní předpisy, informace o podmínkách stu-
dia, o připravovaných akcích a potřebné kontakty. 



Pro podzim 2019 připravujeme: 
 
Vzhledem k čerpání dotace v rámci Š II. a připomenutí výročí školy bude program o 
poznání bohatší.  
ʘ  V koncertním sále školy proběhnou dvě přednášky pro veřejnost věnované nejvý-
znamnějším výročím v oblasti výtvarného umění v tomto kalendářním roce: 

 Tajemství díla Leonarda da Vinci (500. výročí úmrtí) 

 Svět Pietra Bruegela (450. výročí úmrtí) 

ʘ  Výstava dokumentací výtvarných projektů našich žáků z posledních let 
s multimediální projekcí  
ʘ  Výstava učitelů VO ve školní galerii  
ʘ  Exkurze pro žáky výtvarného oboru do Národní galerie v Praze 
ʘ  Exkurze pro žáky výtvarného oboru do keramičky Tupesy 
ʘ  Návštěva Galerie výtvarného umění v Ostravě – animační program 
ʘ  Zájezd pro žáky hudebního oboru na koncert JFO s exkurzí do zákulisí 
ʘ  Zájezd pro žáky tanečního oboru na balet do divadla v Ostravě 
ʘ  Předvánoční koncert žáků hudebního oboru v katolickém domě v Kopřivnici 
 
Přijetí ke studiu 
 Žáky přijímáme do přípravných ročníků na základě prokázaných předpokladů 
a do základního studia na základě přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají 
vždy v květnu. O placení školného budete informování e-mailem, ve kterém nalezne-
te informace potřebné pro úhradu za první pololetí.  
 Dodržte, prosím, termín úhrady – nejpozději do 15. 9. 2020. V případě pro-
blémů s úhradou kontaktujte vedení školy. V odůvodněných případech lze dohodnout 
i jiný termín. Pokud nedojde k úhradě ani dohodě, je místo nabídnuto dalšímu zájem-
ci z řad náhradníků. 
 
Bezpečnost ve škole 
 Vstup do budovy v době školního vyučování je hlídán školnicí. Ta je označena 
visačkou se jménem. Každá dospělá osoba vstupující do budovy se musí prokázat 
kartičkou opravňující ke vstupu do budovy. Tento Zpravodaj a dvě nové kartičky pro 
rodiče s platností na celý školní rok obdrží každý žák v úvodní hodině. Pokud někdo 
kartičku nemá, nebo ji zapomene, a chce kontaktovat učitele nebo vedení školy, 
školnice ho zavede do kanceláře, případně za někým z vedení školy.  
 
Upozornění 

Pokud jste v poslední době změnili e-mailovou adresu, číslo telefonu, případ-
ně pokud používáte soukromou datovou schránku, sdělte ji, prosím, kanceláři školy.  
 
 
 
Mgr. Zdeněk Babinec 
ředitel školy 
 
 
 

  www.zuszb.cz 

KONTAKT KANCELÁŘ: 
 

 556 821 847 
 731 622 563 


