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Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, 
Kopřivnice, příspěvková organizace 

  

  

Základní údaje o organizaci 

  
Název školy: 
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěv-
ková organizace 
Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, 742 21 Kopřivnice, 

    Štramberská 294  
Byla zřízena 1. 1. 1995 jako příspěvková organizace 
S identifikačním číslem zařízení (IZO) 108 022 242 
Identifikátor zařízení :       600 004 082 
IČO:       62330322 
Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú. 17531801/0100   
Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj 
Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996 
Změna zařazení do sítě škol: 21. 1. 2004 s platností od 1. 9. 2004 
Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků (dle zřizovatele 689) 
 
Telefon: 556 821 847, 556 808 741, 556 808 740 
E-mail: info@zuszb.cz 
Adresa www stránek školy: www.zuszb.cz  
 
Ředitel školy:                      Mgr. Zdeněk Babinec  
Statutární zástupce:               Mgr. Břetislav Chovanec 

 
 
Odloučená pracoviště: 
 
1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 

hudební a výtvarný obor 
telefon: 556 852 820 
vedoucí pracoviště – Milena Mojžišová 
 

2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 
hudební obor 
telefon: 556 760 104 
vedoucí pracoviště – Jana Vyvialová 

mailto:info@zuszb.cz
http://www.zuszb.cz/
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařa-
zeny ve školském rejstříku: 
 

 
Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů: 

 obor hudební 
 obor taneční 
 obor výtvarný 

 
Výuka ve školním roce 2017/2018 probíhala podle platných učebních plánů a 
osnov a ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana.  
 
V 7. ročníku základního studia se vyučovalo: 
- v hudebním oboru podle učebních plánů zveřejněných ve Věstníku MŠMT, se-
šit č. 1/1989, nebo podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod čj. 
18 418/95-25,  
- ve výtvarném oboru podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT pod čj. 
15 865/2000-22 a upravených učebních plánů schválených pod čj. 18 455/2002-
22.  
- výuka tanečního oboru probíhala podle vzdělávacího programu pro přípravné 
studium a I. stupně základního studia schváleného MŠMT pod čj. 15 865/2000-22, 
upravených učebních plánů přípravného studia a I. stupně základního studia 
schválených pod čj. 17 620/2003-22 a podle vzdělávacího programu pro II. stupeň 
základního studia a rozšířeného studia pod čj. 17 621/2003-22. 
 
Od 1. září 2012 začala probíhat dle harmonogramu výuka podle schváleného 
Školního vzdělávacího programu ZUŠ Zdeňka Buriana. Ve školním roce 
2017/2018 se vyučovalo podle ŠVP ve všech ročnících kromě 7. ročníku I. stupně 
základního studia.  

 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Počty zaměstnanců k 30. 9. 2017        34 

Pedagogičtí zaměstnanci:                         27 

Nepedagogičtí zaměstnanci:                         7 

Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/  2 
  

Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek:                                     
Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek: 
Počet nepedagogických zaměstnanců: 

12 
     15 

     4+3 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 20,4 

Přepočtený počet provozních zaměstnanců 3,56 
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Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 
2017/2018 
 

 Hudební obor – vedoucí oboru Filip Borovský, DiS. 
     Vedoucí předmětových komisí: 
 

 klávesových nástrojů – Filip Borovský, DiS. 

 strunných nástrojů – Hana Vyhlídalová 

 dechových nástrojů – Mgr. Iva Krčmáriková 

 hudební teorie a zpěv – Mgr. Petr Štěpán  
 

Členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení 
 

  Výtvarný obor – vedoucí oboru H. Lengálová 
 
  Taneční obor – vedoucí oboru D. Vraspírová 
 
Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k 30. 9. 2017: 

 

Počet žáků v přípravném studiu 67 

Počet žáků v základním studiu   616 

Ve studiu pro dospělé 3 

Celkem studovalo 686 
 
Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech k 30. 9. 2017 
 

Hudební obor 299 

Taneční obor 233 

Výtvarný obor 154 

celkem 686 

Údaje o prospěchu na konci školního roku 

Prospělo s vyznamenáním 580 

Prospělo 25 

Neprospělo 1 

Nehodnoceno (přípravné ročníky) 66 

Počet žáků na konci školního roku 672 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 
podle poskytovaného stupně vzdělání: 

 

Počet žáků, kteří absolvovali základní studium I. nebo II. stupně 

 I. stupeň II. stupeň SPD 

Hudební obor 18 9 0 

Taneční obor 29 6 0 

Výtvarný obor 11 1 0 

celkem 58 16 0 
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Údaje o přijímacím řízení 
   

OBOR 
Počet žáků, kteří 
ukončili studium na 
konci školního roku: 

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

Celkem přijato: 

Hudební obor  48 54 48 

Taneční obor  18 36 36 

Výtvarný obor  24 20 32 
Celkem ukončilo studium  90 žáků, přijato 116 žáků (včetně náhradníků). Rozdíl je způsoben tím, 
že někteří žáci oznámili ukončení docházky až v září 2018 z časových důvodů (rozvrhy ve školách, 
jiné zájmy, apod.).  

 
Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů: 

 
Hra na klavír                97 

Hra na el. klávesové nástroje 20 

Hra na akordeon 9 

Hra na housle 60 

Hra na violoncello 10 

Hra na kontrabas 2 

Hra na zobcovou flétnu 49 

Hra na příčnou flétnu  14 

Sólový zpěv 7 

Hra na fagot 0 

Hra na trubku  11 

Hra na cimbál 3 

Hra na kytaru 13 

Hra na violu 2 

Hra na bicí nástroje 2 

Celkem  299 

 
Počty žáků v hudební nauce 
 
PHV     19 

1. ročník 49 

2. ročník 31 

3. ročník 40 

4. ročník 27 

5. ročník 21 

  
Počty žáků v souborech 
 
Smyčcové soubory          27 

Komorní hra - klavíry 30 
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Soubory ZF 17 

Soubory PF 7 

Komorní hra - akordeony 5 

Dřevěné dech.nástroje                 0 

Žesťové nástroje                          2 

Folklórní soubory – cimbálová muzika    21 

Komorní hra - kytara 5 

Komorní hra el. klávesy 4 

KAPELA 5 

Komorní zpěv   3 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
 Škola prosazuje velmi úzkou spolupráci s rodičovskou veřejností, upřed-
nostňujeme osobní kontakt vyučujících s rodiči našich žáků. Tím je mimo jiné také 
zajištěna maximální informovanost o prospěchu žáků a též o připravovaných ak-
cích a činnosti školy. Prostřednictvím informační nástěnky ve vstupu do budovy, 
internetu a vyučujících jsou rodiče informováni o aktualizacích školního a organi-
začního řádu školy. Všichni zaměstnanci školy sledují chování dětí ve vyučování i 
o přestávkách, případně při vystoupeních a exkurzích či soutěžích, a předcházejí 
tak možnému projevu šikany mezi dětmi. Při větších školních akcích vypomáhají 
s dozorem rodiče žáků. Škola spolupracovala se SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel 
dětí a školy), od 1. 1. 2017 měla proběhnout transformace na spolek, kterou však 
výbor zatím nedotáhl do konce a dočasně tak byla spolupráce přerušena. 
 V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedago-
gičtí pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizo-
vaného zástupcem ředitele školy. Ve vestibulu školy je v době od 14:00 do 16:15 
zajištěn dohled novým zaměstnancem školy, od 16:15 do konce vyučování je po-
věřena dohledem školnice, umožňující případný kontakt s učiteli nebo vedením 
školy. Vstup do budovy je pouze na kartičku, opravňující ke vstupu, kterou vydává 
rodičům počátkem školního roku škola. 

Údaje o DVPP a další školení 

  
 DVPP se uskutečňuje podle ročně aktualizovaného plánu DVPP, který vy-
chází z potřeb školy a vychází vstříc zaměstnancům, kteří mají zájem se dále 
vzdělávat a obohacovat tak výuku novými poznatky a metodami výuky. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle stávajícího 
plánu DVPP, který byl během roku aktualizován, především v oblasti „Studium 
k prohlubování odborné kvalifikace“ a tvorba ŠVP. Další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků vychází z potřeb školy, a je organizováno formou jednotlivých a 
cyklických akreditovaných vzdělávacích akcí. Vedení školy podporuje v této oblasti 
všechny zaměstnance, kteří projeví zájem o další vzdělávání. V rámci samostudia 
je doporučeno vzdělávání v oblasti ICT a studium metodických materiálů a odbor-
ných časopisů, vztahujících se k aprobaci učitele. 
 

Zaměstnanci se účastnili těchto školení v rámci DVPP: 
- Smyčcové soboty 
- Využití nových metod a forem ve výuce tanečního oboru na ZUŠ 
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- Akordeonové pódium – IX. roč. 
- Dětské výtvarné aktivity – sdílená imaginace 
- Studium k výkonu specializovaných činností-koordinátor 
- Praktické využití interaktivních her muzeí a galerií ve výuce VV 
 
Další školení: 
 

 BOZP a PO 

 Platové předpisy 2017/18  

 Účetnictví PO zřízených ÚSC 

 školení pro správce sítě 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 
Hlavní aktivity školy ve školním roce 2017/2018 

 
Naše škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech 

a připravuje pro studium učebních oborů na středních, vyšších odborných a vyso-
kých školách uměleckého zaměření a na konzervatořích a pedagogických fakul-
tách. Protože ne všichni se vydají na profesionální uměleckou dráhu, přináší vzdě-
lávání na ZUŠ jednak určité zvýšení společenské prestiže, navázání a zpevňování 
přátelských vztahů a v neposlední řadě prohloubení kvality života na desítky let, 
protože muzicírování nebo jiné umělecké aktivity se dají pěstovat s plným nasaze-
ním do velmi pozdního věku. Prioritou je přiblížit žákům svět umění jako celek, 
který se stane nedílnou součástí jejich života a jeho obohacením.  

V oblasti výuky škola trvale sleduje cíl udržet a zvyšovat kvalitu výuky, dob-
ré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium 
a ohlasům z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl se 
daří naplňovat. 

 V minulém školním roce se nám podařilo realizovat dvě akce, které zásad-
ním způsobem ovlivnily chod naší budovy v Kopřivnici. Tou větší byla realizace 
nástavby přízemní části budovy, která vyřešila dlouhodobé problémy se zatékáním 
do budovy a únikem tepla z tanečního sálu i přilehlých učeben hudebního oboru. 
Navíc škola získala dvě nové učebny v prvním patře a zvýšení kapacity koncertní-
ho sálu. Nová kapacita je 90 míst k sezení (původně jich bylo 50). Pro větší kon-
certy to sice nestačí, pro komornější akce a předehrávky je nové prostředí mno-
hem lepší. Tato nákladná nástavba budovy byla realizována z rozpočtu města 
Kopřivnice a stála zhruba 8.700.000,-Kč. Hned po dokončení stavby se podařilo 
všechny nové prostory vybavit moderním nábytkem a potřebnou technikou. Bě-
hem stavby došlo k zatečení do budovy a zničení podlahy jednoho z tanečních 
sálů a poškození krytin v dalších místnostech hudebního oboru. Škodu pokrylo 
pojištění stavební firmy i pojištění školy a v tanečním sále byla kompletně vymě-
něna podlaha, přičemž škola připlatila cca 80.000,-Kč na zkvalitnění tanečního 
povrchu vložením korkové vrstvy nad rámec rekonstrukce. Zároveň škola investo-
vala i do úprav dalších místností v přízemí hlavní budovy a vyměnila podlahové 
krytiny, provedla výmalbu a doplnění nábytkem. 
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 Druhou významnou akcí byla oprava kotelny a výměna obou plynových kot-
lů. Díky modernizaci se letos dařilo bez problémů vytápět celou budovu. 
 

      
  
 Současný stav školy si ale vyžaduje další investice. Z důvodu bezpečnosti 
ve škole musí být škola vybavena moderními dveřmi, které umožní úplnou i čás-
tečnou blokaci a dálkové otevírání s videotelefonem. Současné dveře jsou ze dře-
va, které se s výkyvy počasí rozpínají a často se nedovírají. Po mnoha opravách 
škola vybrala firmu, která vyrobí a do konce října 2018 vymění stávající dveře za 
nové. 
 

             
  
 Na budově ZUŠ zatím nebyla provedena energetická opatření. Starší část 
budovy sice má silné zdi, ale novější přístavby (kromě té poslední) nejsou zatep-
leny a únik tepla je tak citelný. S velkým problémem se potýká zejména podkrovní 
část, kde má ateliéry výtvarný obor, a kde část střešní izolace byla v minulosti zni-
čena kunami. To bude představovat v budoucnu velkou investici. 

NÁSTAVBA ZUŠ 2017 



Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 
Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018 

 10 

 Škola je po technické stránce v současnosti dobře vybavena. Hudební ná-
stroje jsou pravidelně opravovány a dle potřeby dokupovány. Díky tomu je možné 
některé nástroje našim žákům v případě potřeby i půjčovat. Zapůjčení nástroje je 
vázáno na uzavření smlouvy se školou a vypůjčitel je povinen o nástroj pečovat a 
v případě poškození mimo školu opravu uhradit. Starším žákům a dospělým dopo-
ručujeme zakoupení vlastního nástroje. 
 

       

 

HUDEBNÍ OBOR 
Z činnosti hudebního oboru  
 
 Hudební obor je největší na škole. Navštěvuje ho trvale přes 300 žáků. V 
uplynulém školním roce jsme realizovali řadu tradičních akcí. Organizovali jsme 
taneční i hudební koncerty v prostorách kulturního domu v Kopřivnici. Ve škole se 
tentokrát uskutečnil koncert populární hudby, který představil školní soubory i só-
listy a jarní hudební koncert. Po celý rok se v novém koncertním sále konaly ve-
řejné předehrávky a koncem školního roku absolventské koncerty. Novým zpest-
řením života školy byla organizace mezinárodních koncertů i pracovních dílen, na 
kterých se podíleli naši pedagogové a hosté z Koreje a Itálie. Na školních koncer-
tech také často vystupovali naši bývalí žáci, studující v současné době konzerva-
toř nebo AMU. 
 

    
 
 
 Největší akcí hudebního oboru byl velký koncert v KDK, kde vystoupili také 
naši hosté ze ZUŠ Dezidera Kardoša z Bánovců nad Bebravou. Byla to prozatím 
největší akce našeho hudebního oboru, který chtěl předvést současné školní sou-
bory včetně cimbálových muzik a hostů a několik čísel přidal i taneční obor. Po-
dobně se k tomu postavili i hosté ze Slovenska a program se tak nečekaně protáhl 
téměř na dvě a půl hodiny. Žáci hudebního oboru se úspěšně účastnili krajských 
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kol soutěží ZUŠ a cimbálový soubor nás reprezentoval i v ústředním kole. Vý-
znamným úspěchem bylo i vystoupení naší žákyně s JFO (příčná flétna). 
Všichni žáci byli podle platných učebních osnov a ŠVP zařazováni do dalších 
předmětů, jako je hudební nauka, komorní, souborová a orchestrální hra, hudební 
skupina, cimbálová muzika. 
 

 
 
Žáci hudebního oboru se letos zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na dechové nástroje, 
v sólovém zpěvu, hry smyčcových orchestrů a lidových souborů. 
 

 Významná umístění žáků v soutěžích ZUŠ: 
 
Dechové nástroje dřevěné 
Krajské kolo soutěže – 20. – 21. 3. 2018, ZUŠ J. R. Míši, Orlová 
 
Hra na zobcovou flétnu 
 
4x 2. místo 
1x 3. místo 
 
Hra na příčnou flétnu 
 
2x  2. místo 
 
Korepetitor získal zvláštní cenu poroty za mimořádný klavírní výkon. 
 
Sólový zpěv 
Krajské kolo soutěže – 26. 3. 2018, ZUŠ Frýdek – Místek 

 
1x 1. místo 
 
Hra lidových souborů 
Krajské kolo soutěže – 20. 4. 2018, ZUŠ L. Janáčka, Havířov - Podlesí 

 
Malý Buriánek 1. místo s postupem 
 
Hra smyčcových orchestrů 
Krajské kolo soutěže – 26. 3. 2018, ZUŠ J. R. Míši, Orlová 

 
Smyčcový orchestr 2. místo 

KONCERT PRO NAŠE MĚSTO 
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Další akce hudebního oboru ve školním roce 2017/2018 
 

Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, několik 
absolventských koncertů, koncert populární hudby, společný jarní koncert, mezi-
národní koncerty ve spolupráci s Korejskými umělci a Slavnostní koncert k výročí 
města v kulturním domě na kterém vystoupili také hosté ze ZUŠ Bánovce nad 
Bebravou. 
 
 

TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY, KONCERTY – 2017/2018 

 
datum              vyučující      místo  
 
22. 11. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Rybí 
5. 12. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
7. 12. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
8. 12. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
10. 12. 2017  Adventní koncert     Rybí 
12. 12. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
13. 12. 2017  Předvánoční koncert    Kopřivnice 
14. 12. 2017  Vánoční koncert     Štramberk 
19. 12. 2017  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
12. 1. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
18. 1. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
19. 1. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
25. 1. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
28. 1. 2018  Mezinárodní koncert s Koreou   Kopřivnice 
9. 2. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
15. 2. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
16. 2. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
6. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
9. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
15. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
15. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Štramberk 
22. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
28. 3. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Rybí 
6. 4. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
10. 4. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
12. 4. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
14. 4. 2018  Mezinárodní koncert s Koreou   Kopřivnice 
17. 4. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
24. 4. 2018  Koncert POP hudby     Kopřivnice 
25. 4. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
1. 5. 2018  Vystoupení CM Buriánek    Štramberk 
3. 5. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
4. 5. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
11. 5. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
15. 5. 2018  Jarní koncert      Kopřivnice 
17. 5. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice 
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18. 5. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice 
21. 5. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice 
25. 5. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
25. 5. 2018  Vystoupení na vernisáži VO   Kopřivnice 
27. 5. 2018  Závěrečný koncert     Rybí 
28. 5. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice 
29. 5. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
31. 5. 2018  Jarní koncert      Štramberk 
31. 5. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice 
6. 6. 2018  Slavnostní koncert HO    KD Kopřivnice 
7. 6. 2018  Absolventský koncert    Kopřivnice  
8. 6. 2018  veřejné vystoupení, třídní předehrávka  Kopřivnice 
12. 6. 2018  Absolventský koncert    Štramberk 
13. 6. 2018  Město – vystoupení pro dárce krve  Vila Machů 
14. 6. 2018  Vystoupení pro město               MÚ Kopřivnice 
27. 6. 2018  Filharmonie dětem     Ostrava 

 

 Hospodaření oboru: 
 
Po dokončení přístavby školy byly postupně vybavovány nově vzniklé učebny digi-
tálními piany, nábytkem i ostatním vybavením. V současné době jsou již všechny 
učebny plně vybaveny. 
 
V tomto školním roce bylo zakoupeno (větší položky): 
 

Tenorová flétna  2700,-  

4 trubky:  1 cca 12.500,- (50.000,-) 

2 digitání piana  2x 30 000,- (60.000,-) 

Kontrabas  20.000,- 

Obal na kontrabas  3.400,- 

Kytara do HN  7.000,- 

Židle ke klavíru do HN  2.300,- 

Kytarové kombo  5.600,- 

Mixpult  7.000,- 

Kytara  8.000,-  

 
Notový materiál 
 
Strunné oddělení: 3712,- Kč 
Dechové oodělení: 1350,- Kč 
Zpěv:   468,- Kč 
Celkem:  5530,- Kč 
 
Nákupy a opravy během letních prázdnin: 
 
Opravy smyčcových nástrojů: 20.000,- Kč 
Opravy cimbálů 5.000,- 
Opravy kytar 2.000,- 
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Podbradky na housle 1.000,- 
Houslová pouzdra - 5 ks 5.000,- 
¾ violoncello 40.000,- 
Viola 7.000,- 
Opravy příčných fléten 
 

TANEČNÍ OBOR 

 
 Ve školním roce 2017/2018  navštěvovalo taneční obor 228 žáků. 
V přípravném ročníku bylo 37 dětí ve věku 5 a 6 let, 191 žáků v 1. a 2. stupni ve 
věku 7 až 20 let. 
 Vyučováno probíhalo v rozsahu 59 hodin se 3 hodinami korepetice. 
Vedoucí tanečního oboru: p. uč. Drahomíra Vraspírová 
Interní učitelé: p. Iveta Czáránová, p. uč. Barbora Druláková (zástup za MD) 
Korepetitor: p. uč. Filip Borovský        
 S počátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i nej-
různější  akce, včetně příprav soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ.  
Okresního kola se zúčastnili žáci p. uč. D. Vraspírové. I. Czáránové, a B. Druláko-
vé. Naši žáci se zúčastnili i pohárových tanečních přehlídek a získali mnoho oce-
nění.  Proběhla i plesová sezóna a starší žáci dostali mnoho příležitosti k taneční-
mu vystoupení v našem městě i jeho okolí. 
 
Na podzim roku 2017 byla provedena kompletní výměna podlahy tanečního 
sálu č.8, poškozená při zatečení během stavby, nový obklad části stropu a nové 
osvětlení.  Zároveň musela být vyměněna i jedna zrcadlová stěna. 
 

 

NOVÁ KRYTINA - BALETIZOL PODLOŽENÝ KORKEM 
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 22. 11. 2017  účast na baletním představení divadlo Antonína Dvořáka Ost-
rava.   

 1.3.  – 3. 3. 2018  první taneční soustředění v hotelu Bezruč v Malenovicích 
(zúčastnili se žáci 5. 6. /1. a 2. stupně) 

 26. 4. - 28. 4. 2018  druhé taneční soustředění v areálu RETASO – Horní 
Bečva, zúčastnili se žáci 5. 7./ 1. a 2. stupně všech učitelů tanečního oboru. 

 23. 5  a 24. 5. 2018 se konaly dva velké taneční koncerty, připraveno bylo 
34 tanečních skladeb. Těchto koncertů se zúčastnili všichni žáci navštěvují-
cí náš taneční obor. K vidění byly nejrůznější žánry, od klasického, lidového 
tance, až po scénický a moderní tanec. Výchovné koncerty proběhly ve 
středu 23.5. a ve čtvrtek 24.5. pro MŠ a ZŠ a reprízovaly se čtyřikrát.  
 

 
 
 

 6. 6. 2018 „ Koncert pro naše město“ - vystoupili žáci hudebního a taneční-
ho oboru. 

 14. 6. 2018 proběhla v dětském centru Motýlek – „ ZAHRADA  2018“ účast-
nili se žáci 5. A ročníku. 
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VÝTVARNÝ OBOR 
 
Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celostátní 
přehlídku výtvarných oborů ZUŠ a vystavoval výběr prací v ústředním kole soutě-
že ZUŠ ve Šternberku (získal cenu Bronzové pásmo). Na jaře pak byl organizáto-
rem krajské přehlídky ZUŠ v Ostravském muzeu, kde také vystavoval, a organizá-
torem místní výtvarné soutěže Svět pohádek, dobrodružství a fantazie, věnované 
kopřivnickému rodáku Zdeňku Burianovi. 
 Výuka výtvarného oboru probíhala na základě tematických plánů jednotli-
vých vyučujících zpracovaných v souladu s ŠVP. Činnost oboru byla řízena celo-
ročním plánem akcí pro šk.r. 2017/2018. Výuka výtvarného oboru byla jednotlivými 
učiteli doplněna o projektovou činnost, dle počasí prací v plenéru, výstavy a účast 
v soutěžích. Cílem výuky je rozvíjet výtvarné vnímání, myšlení, vyjadřování a prak-
tickou tvořivost všech žáků.  Výtvarné dovednosti jsou rozvíjeny jak po stránce 
umělecko-řemeslné tak kreativní. 
 Všechny třídy se podílely na přípravě školních výstav, účastnily se soutěží a 
přehlídek, výtvarných dílen.  Absolventi vystavili své práce na absolventské výsta-
vě. 
 
Z významných akcí oboru: 
 
1. Za kulturou ve městě:  návštěvy  výstav  v Lašské vile a Galerie ve vile, ná-

vštěvy výstav na Fojtství v Kopřivnici a návštěvy vernisáží ve městě; 

2. Soustředění žáků  VO: výtvarné dílny – ATELIÉRY V PŘÍRODĚ, Horní Bečva 
2018; 

3. Exkurze  - botanická zahrada Štramberk – kreslení v plenéru;  

4. Výtvarná soutěž „ Svět pohádek, dobrodružství a fantazie“-  inspirace  Z. Buri-
an - nejlepší práce byly instalovány ve vestibulu MÚ Kopřivnice;  

5. HRY BEZ HRANIC -14.6.2018 „ Zahrada…“ výtvarné dílny  k projektové ko-
munikaci  s dětmi se zdravotním postižením ZŠ a MŠ MOTÝLEK; 

6. Múzy v muzeu – Ostrava, náměstí TGM. Výstava a vernisáž; 

7. Výstavy ve školní galerii, výzdoba školy – průběžně. Výstavy představují výbě-
ry z aktuální tvorby našich žáků všech ročníků. 

 

V rámci výuky II. stupně probíhala příprava na talentové zkoušky  na střední i vy-
soké výtvarné školy. 

Přijímací zkoušky na střední umělecké školy  úspěšně absolvovali: 
- 1x SUŠ Valašské Meziříčí 
- 1x SUŠ  OSTRAVA  
- 1x SSUŠ Ostrava  
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Z dalších akcí: 
-  Dny otevřených dveří  - pro děti předškolního věku:  10. -12. 4. 2018 
-  Přijímací zkoušky 
-  Výroba kulis a dekorací pro jarní taneční koncert 
-  Absolventská výstava –  instalace, dokumentace a vernisáž 
 
Dokumentace o akcích : 
 
Digitální fotodokumentace je průběžně realizována v průběhu školního roku. Foto-
dokumentace z výuky a akcí pořádaných výtvarným oborem je založena na  
www.zuszb.cz 
 

    
 
  MÚZY V MUZEU - OSTRAVA 2018                     VÝSTAVA NA RADNICI 2018 
 
 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 
školní inspekcí   

Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech 4. - 6. 
února 2013. Inspekci provedli MgA. Stanislava Juchelková, MgA. Libor Buchta a 
Bc. Blanka Benčičová. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle § 
174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zjišťování a hod-
nocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních 
vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích 
programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími progra-
my. 

Inspekce vyhodnotila činnost příspěvkové organizace bez nedostatků 
v souladu se všemi předpisy. Nebyla přijata žádná opatření. 
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
Škola se řídí závaznými ukazateli, které uplatňuje při finančním řízení její  
zřizovatel Moravskoslezský kraj: 
 

• objem prostředků na platy  
• výše odpisů dle odpisového plánu  
• odvod do rozpočtu KÚ MSK  
• hospodářský výsledek za vykazované období  
• účelové dotace – granty  

 
Výnosy 
 

 Příspěvky a dotace MŠMT 11 570 976 

 Příspěvky a dotace zřizovatele  350 000 

 Vlastní zdroje – školné,FO, ost. výnosy 1 633 706 

 Výnosy celkem 13 554 682 

 
 
Náklady 
 

 mzdy, odvody, FKSP - MŠMT  11 570 976 

 mzdy, odvody, FKSP – zřizovatel  350 000 

 náklady na provoz školy – energie, služby, uč. pom. 1 600 713 

 Náklady celkem 13 521 689 

 
Organizace v roce 2017 docílila kladného hospodářského výsledku 32 993 Kč. 
 
Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce 

Všechny peněžní fondy jsou finančně kryty. FKSP je používán v souladu se 
schváleným rozpočtem FKSP pro daný rok. 
Fond odměn byl čerpán na odměny zaměstnanců ve výši Kč 40 800,-, a 
ostatní fondy – FKSP na nákup lednice. Ostatní výnosy tvořily náhrady 
škod od pojišťoven. 
 

Závodní stravování zaměstnanců organizace 
 Organizace v roce 2017 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní 
školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace a od 
1.10.2017 taky ve Školní jídelně Komenského, Příbor, příspěvková organizace. 
 

 Kopřivnice Příbor 

Cena stravenky za 1 oběd  54,-     64,- 

- organizace přispívá 55%, tj.      29,- 29,- 

- příspěvek z FKSP                      9,- 9,- 

- příspěvek zaměstnance             16,- 24,- 

 
 
V jídelně se stravovalo průměrně 12 zaměstnanců. V době prázdnin se stravování 
nezajišťuje. 
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Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci ce-
loživotního učení 

 
 Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřeb-
ných pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdru-
žení MÚZA, v jehož rámci je zapojena do vzdělávacích projektů. Na školní rok byl 
zpracován plán DVPP a dle potřeby byl dále doplněn (viz. seznam školení). Učite-
lé byli vysíláni přednostně na takové vzdělávací akce, které měly dopad na jejich 
výuku a jejichž odrazem bylo zkvalitnění výuky. Učitelé výtvarného oboru se pravi-
delně účastní vzdělávacích seminářů organizovaných NIPOS ARTAMA Praha. 
Učitelé sami sledují a vyhledávají vhodné akreditované vzdělávací kurzy a semi-
náře pořádané NIDV a KVIC, případně jinými vzdělávacími institucemi. 
 V rámci samostudia je doporučeno zaměřit se na studium metodických ma-
teriálů vztahujících se k výuce svého oboru či nástroje a rozvíjet schopnosti v ob-
lasti ICT (články v odborných časopisech, diskuze na webu, ...). Doporučena je i 
vlastní analýza ŠVP a srovnání s jinými školami. 
 
 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  
 
Mezinárodní spolupráce 

 
 Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivni-
ce. Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení 
(pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystu-
pují na akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. Na jaře 
2018 byla navázána spolupráce se ZUŠ Dezidera Kardoša z Bánovců nad Bebra-
vou. Společně jsme vytvořili program slavnostního koncertu k výročí města 
Kopřivnice a naše cimbálová muzika oplátkou vystoupila v Bánovcích. 
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Údaje o spolupráci s jinými organizacemi 
    
Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je 

každoročně revidována a v případě potřeby aktualizována. ZO pomáhá při zpra-
cování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP.  

Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracu-
je s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a vý-
stav. Ve školním roce 2017/2018 byla škola garantem výtvarné přehlídky ZUŠ 
MSK Múzy v muzeu v Ostravě a účastnila se výstavy prezentací ZUŠ v prostorách 
Krajského úřadu MSK. 

Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřiv-
nice, taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místním 
Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na ver-
nisážích výstav. Někteří jsou již zapojeni v místních hudebních tělesech (Komorní 
orchestr Kopřivnice) a menších souborech. V činnosti pokračuje i cimbálová muzi-
ka Pramínky, která nadále spolupracuje se školou a na jejich koncertech vystupují 
i naše mladší cimbálové muziky. Nově začala i spolupráce se ZUŠ Dezidera Kar-
doša v Bánovcích nad Bebravou. 

Pravidelně také spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dal-
šími místními organizacemi, pro něž zařizujeme vystoupení našich žáků. Aktuální 
informace o školních akcích jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách 
školy.  
 

ZÁVĚR 

 
Zajištění dodržování zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů 
  
 Naplnění zákona č.101/2000Sb. je ošetřeno písemným souhlasem rodičů, 
který je součástí přihlášek a každoročně obnovován tzv. Obnovenou přihláškou, 
kterou rodiče vždy před koncem školního roku vyplňují kvůli aktualizaci údajů ve 
školní matrice a potvrzení zájmu o dalším studiu, jejíž součástí jsou podmínky stu-
dia. Ty jsou zveřejněny i na webu. Fotografie pro webové stránky poskytují sami 
učitelé i rodiče. Každý nový zaměstnanec je informován, že pokud si nepřeje, ne-
budou jeho fotografie zveřejňovány. To platí i pro starší zaměstnance. Skutečnost 
je taková, že jak rodiče tak zaměstnanci mají zájem o zveřejňování fotografií z 
činnosti pedagogů i žáků. 

 
Podle § 18 zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím jsou 
na naší ZUŠ poskytovány tyto informace v úředních hodinách vedení školy. 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení 

plnění celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpraco-
vali vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odlouče-
ných pracovišť v červnu 2018. Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, na 
informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zprávu pro-
jednalo vedení školy, zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedago-
gické radě. 
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Ve školním roce 2017/2018 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla 
zřízena. 

 
V oblasti výuky přetrvává cíl udržet kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti 

a s tím související stav žáků. Vzhledem k zájmu o studium a ohlasům z řad veřej-
nosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl byl splněn. 

 V oblasti výuky budeme i nadále dbát na důsledné zavádění ŠVP do výuky 
a zároveň sledovat, jak by se plán dal dále vhodně inovovat. Velký význam má 
rovněž podporovaná účast na DVPP, která má zpětnou vazbu v zavádění moder-
ních forem výuky. Také mimoškolní činnost pedagogů je velmi dobrou motivací 
pro žáky. Učitelé hudebního oboru aktivně hrají v Komorním orchestru Kopřivnice, 
v divadelním orchestru, ve filharmonii a dalších souborech. Učitelé výtvarného 
oboru pořádají samostatné výstavy pro veřejnost. 

 

 

 

 
V Kopřivnici  27. 10. 2018 

 
 
 
 
     Mgr. Zdeněk Babinec 
     ředitel školy 

 

 
 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy - tabulka DV/DVPP 
Příloha k výroční zprávě o činnosti školy - tabulka projekty 
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Příloha č.1 
 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které 
Vaše škola pořádá)  

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

NE Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

NE Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

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

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

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

NE Vzdělávání seniorů 

NE Občanské vzdělávání 

NE Čeština pro cizince 

NE Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

NE Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha č.2 
 
 
Nově zahájené projekty: 
 

Název 
projektu 
 

Operační pro-
gram/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo pro-
jektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - pří-
jemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjem-
ce) 

 

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

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

 

 
 
Projekty již v realizaci: 
 

Název 
projektu 
 

Operační pro-
gram/Zdroj 
financování 
 

Registrační 
číslo pro-
jektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - pří-
jemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjem-
ce) 

 

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

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

x x x x x x x 

x x x x x x x 

 
 


