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Základní umělecká škola Zdeňka Buriana,
Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní údaje o organizaci
Název školy:
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková
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:
Statutární zástupce:

Mgr. Zdeněk Babinec
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
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku:
Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů:
 obor hudební
 obor taneční
 obor výtvarný
Výuka ve školním roce 2018/2019 probíhala podle ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana.

Personální zabezpečení činnosti školy
Počty zaměstnanců k 30. 9. 2018
Pedagogičtí zaměstnanci:
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/

24,1769
28
6
1

Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek:

13

Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek:

15

Počet nepedagogických zaměstnanců na plný úvazek:

4

Počet nepedagogických zaměstnanců na zkrácený úvazek:

2

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců

19,9

Přepočtený počet provozních zaměstnanců

4,2

Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2018/2019
 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
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Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k 30. 9. 2018:

Počet žáků v přípravném studiu
Počet žáků v základním studiu
Ve studiu pro dospělé
Celkem studovalo

77
600
7
684

Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech k 30. 9. 2018
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
celkem

300
223
161
684

Údaje o prospěchu na konci školního roku
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno (přípravné ročníky)
Počet žáků na konci školního roku

507
86
75
668

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
Hudební obor
28
2
Taneční obor
11
5
Výtvarný obor
27
0
celkem
66
7

SPD
0
0
0
0

Údaje o přijímacím řízení
OBOR
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

Počet žáků, kteří
ukončili studium na
konci školního roku:
44
29
32

PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

Celkem přijato:

64
42
34

51
39
34

Celkem ukončilo studium 105 žáků, přijato 124 žáků (včetně náhradníků). Někteří žáci v září 2019 z
časových důvodů (rozvrhy ve školách, jiné zájmy, apod.) nenastoupili.
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Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů:
Hra na klavír

97

Hra na elektronické klávesové nástroje

20

Hra na akordeon

9

Hra na housle

61

Hra na violoncello

13

Hra na kontrabas

2

Hra na zobcovou flétnu

45

Hra na příčnou flétnu

14

Sólový zpěv

7

Hra na hoboj

1

Hra na trubku

13

Hra na cimbál

4

Hra na kytaru

9

Hra na violu

2

Hra na bicí nástroje

3

Celkem

300

Počty žáků v hudební nauce
PHV
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník

24
35
46
29
33
22

Počty žáků v souborech
Smyčcové soubory
Komorní hra – klavíry
Soubory ZF
Soubory PF
Komorní hra – akordeony
Žesťové nástroje
Folklórní soubory – cimbálová muzika
Komorní hra – kytara
Komorní hra elektronické klávesové nástroje
KAPELA

Komorní zpěv

6

35
30
22
7
4
2
27
7
6
4
6
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V době školního vyučování konají nad žáky o přestávkách dohled pedagogičtí
pracovníci podle vyvěšeného rozpisu, pravidelně kontrolovaného a aktualizovaného
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 pověřena 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 vychází
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 pedagogických
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 odborných časopisů, vztahujících se k aprobaci učitele. V případě, že učitel vyučuje hře na jiný nástroj, než který vystudoval, je mu doporučeno prioritně navštěvovat školení zaměřená
tímto směrem.
Zaměstnanci se účastnili těchto školení v rámci DVPP:
- Olomoucké víkendové školy hry na ZF
- Ostravská setkání u klavíru
- Akordeonové pódium – IX. roč.
- Uplatnění akordeonu v současnosti
- Dětské výtvarné aktivity – seminář Sdílená imaginace
- Studium k výkonu specializovaných činností – koordinátor ŠVP
- Studium ICT – správce školní sítě
Další školení:









BOZP a PO
Platové předpisy 2018/2019, GDPR
Účetnictví PO zřízených ÚSC
Spisová služba
FKSP
Školení pro správce sítě
Práce s OFFICE 365
Práce s Klasifikací – interní školení
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Hlavní aktivity školy ve školním roce 2018/2019
Naše škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a
připravuje pro studium učebních oborů na středních, vyšších odborných a vysokých
školách uměleckého zaměření a na konzervatořích a pedagogických fakultách. Protože ne všichni se vydají na profesionální uměleckou dráhu, přináší vzdělávání 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 nasazením 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, dobré
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.
Mezi hlavní stavební úpravy hlavní budovy patřila výměna starých vstupních
dveří realizovaná z prostředků školy a výměna staré zrcadlové stěny a madel
v tanečním sále během letošních prázdnin. Zároveň byl esteticky upraven vstup do
budovy (doplnění názvu školy na sklo nových dveří).
Na budově ZUŠ zatím nebyla provedena energetická opatření. Starší část budovy sice má silné zdi, ale novější přístavby (kromě té poslední) nejsou zatepleny 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 zničena kunami.
To bude představovat v budoucnu velkou investici.
Škola je po technické stránce v současnosti dobře vybavena. Hudební nástroje 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 doporučujeme
zakoupení vlastního nástroje.
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 setkávání s osobnostmi z oblasti umělecké pedagogiky, profesionálními umělci,
lektory z uměleckých organizací a s tím spojené exkurze, motivační zájezdy do divadla a na koncerty, soustředění žáků všech oborů.
Významné 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 muzika Buriánek.
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 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 realizovali řadu tradičních akcí. Organizovali jsme taneční i
hudební koncerty v prostorách kulturního domu v Kopřivnici.
Významnou úlohu v životě školy hrají i soutěže. Ty nejvýznamnější 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 kolech 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. místo. 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 místní 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 studia, o připravovaných akcích a potřebné kontakty.
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V roce 2019 na jaře škola oslavila několik významných výročí
Historie uměleckého školství v našem městě se začala psát před 65 lety.
 Dne 22. září 1954 (65) začala svou činnost pobočka Hudební školy v Kopřivnici – v budově ZK Tatra. Byla pobočkou Hudební školy v Příboře. Roku 1956
se škola osamostatnila. Roku 1959 se škola stala opět příborskou pobočkou.
 Dne 31. 8. 1969 (50) se podruhé osamostatnila a byla zřízena jako Lidová
škola umění v Kopřivnici; zřizovatelem byl Školský úřad v Novém Jičíně.
V budově č.p. 294 (kdysi sídlo Národního výboru) škola sídlí od roku 1977.
V roce 1991 byla rozhodnutím MŠMT ČR přejmenována na Základní uměleckou školu.
 Dne 11. 1. 1994 (25) byl škole udělen čestný titul Základní umělecká škola
Zdeňka Buriana.
K těmto výročím jsme připravili sérii koncertů pro veřejnost:
 Koncert populární hudby
 Koncert barokní hudby
 Jarní koncert hudebního oboru
 Slavnostní koncert v Kině Kopřivnice
Zároveň byla vydána publikace o škole mapující historii i současnost školy. Tuto publikaci získali všichni žáci školy a hosté. Publikace byla doplněna pexesem vytvořeným žáky třídy multimediální tvorby.

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 sólisty a
jarní hudební koncert. Po celý rok se v novém koncertním sále konaly veřejné předehrávky a koncem školního roku absolventské koncerty. Počet žáků hudebního oboru
na začátku školního roku činil 300 žáků, na konci roku je stav 297.
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.

Významná umístění žáků v soutěžích ZUŠ:
Žáci hudebního oboru se zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na akordeon, soutěže komorních her s převahou smyčcových a dechových nástrojů, violoncellové soutěže, a mezinárodní soutěže ve Vídni.
Hra na akordeon
Krajské kolo soutěže - 27. 3. 2019, ZUŠ Klimkovice
Matouš Hájek – čestné uznání I. stupně
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Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
Krajské kolo soutěže - 9. 4. 2019, ZUŠ Bohumín – Nový Bohumín
Barokní soubor ve složení:
Tereza Podoláková, housle
Anna Sochová, housle
Petr Socha, violoncello

2. místo

Smyčcové duo ve složení:
Adéla Jadvidžáková, housle
Anna Jadvidžáková, viola

3. místo

Smyčcové duo ve složení:
Veronika Chuchmová, housle
Jiří Šejnoha, viola

3. místo

Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Krajské kolo soutěže - 20. 3. 2019, ZUŠ J. R. Míši, Orlová, Orlová – Poruba
Trio ve složení:
1. místo
Daniel Jašek, ZF, uč. Iva Krčmáriková
Kristýna Holubová, ZF, uč. Iva Krčmáriková
Michal Ištvánek, klavír, uč. Veronika Burýšková
Kvarteto ve složení:
Faustina Přádková
Noemi Přádková
Ema Neuwerthová
Benedikt Přádka

1. místo s postupem a
absolutní vítěz soutěže

Mgr. Iva Krčmáriková získala zvláštní ocenění poroty za pedagogickou práci.
Ústřední kolo soutěže - 27. 4. 2019, ZUŠ Liberec
Kvarteto ve složení:
Faustina Přádková
Noemi Přádková
Ema Neuwerthová
Benedikt Přádka

2. místo

Mládí a Bohuslav Martinů
Celostátní přehlídka, ZUŠ B. Martinů, Polička, 23. – 26. 4. 2019
Šimon Bednář – stříbrné pásmo
Petr Socha – zlaté pásmo

11

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019
Mezinárodní soutěž mladých talentů ve Vídni
3. únor 2019, „Kaisersaal“ der Klavier galerie
Anna Sochová, housle - 2. místo
Petr Socha, violoncello - 2. místo
Veronika Chuchmová, housle - 3. místo

Další akce hudebního oboru ve školním roce 2018/2019
Škola pořádala ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, Předvánoční
koncert, několik absolventských koncertů, koncert populární hudby, společný Jarní
koncert, nově také Koncert barokní hudby, a především Slavnostní koncert k výročí
školy v kulturním domě.
TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY, KONCERTY – 2018/2019
datum
9. 11. 2018
21. 11. 2019
23. 11. 2018
30. 11. 2018
2. 12. 2018
7. 12. 2018
12. 12. 2018
13. 12. 2018
14. 12 2018
24. 1. 2019
25. 1. 2019
5. 2. 2019
21. 2. 2019
14. 3. 2019
15. 3. 2019
19. 3. 2019
4. 4. 2019
16. 4. 2019
25. 4. 2019
30. 4. 2019
2. 5. 2019
3. 5. 2019
7. 5. 2019
9. 5. 2019
14. 5. 2019
16. 5. 2019
16. 5. 2019
17. 5. 2019
21. 5. 2019
24. 5. 2019

vyučující
TP I. Krčmáriková
TP J. Vyvialová, P. Lichnovský, I. Krčmáriková
TP J. Vyvialová, P. Lichnovský
TP M. Eliášová
Adventní koncert
TP H. Pukovcová, I. Krčmáriková
Předvánoční koncert
Vánoční besídka
TP L. Jurčáková, V. Burýšková
TP I. Krčmáriková, J. Vyvialová
TP R. Hus, M. Eliášová
TP V. Burýšková, I. Krčmáriková
TP P. Štěpán, B. Chovanec, D. Brus
TP I. Krčmáriková
TP V. Burýšková, L. Jurčáková, P. Lichnovský
TP M. Eliášové
Koncert barokní hudby
TP F. Borovský, B. Chovanec
Koncert POP hudby
Absolventský koncert /M. Eliášová/
TP J. Vyvialová, P. Lichnovský
TP H. Pukovcová
Výchovný koncert Rybí
TP H. Pukovcová
Jarní koncert
Absolventský koncert /Pukovcová, Eliášová/
Předehrávka ke Dni matek
Absolventský koncert
TP M. Mojžišová, H. Vyhlídalová
Absolventský koncert /Pukovcová, Brus/
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místo
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Rybí
Kopřivnice
Kopřivnice
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Rybí
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Štramberk
Rybí
Kopřivnice
Kopřivnice
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27. 5. 2019
31. 5. 2019
1. 6. 2019
4. 6. 2019
6. 6. 2019
6. 6. 2019
7. 6. 2019
9. 6. 2019
12. 6. 2019
14. 6. 2019
14. 6. 2019
17. 6. 2019
20. 6. 2019
21. 6. 2019
25. 6. 2019

Absolventský koncert /Vyhlídalová, Tannertová/
Kopřivnice
Absolventský koncert /Hus, Burýšková, Krčmáriková/ Kopřivnice
Muziáda – Trojhalí Karolína, vystoupení souboru ZF Ostrava
Koncert vítězů + Muziáda v Hradci nad Moravicí
Hradec
Jarní koncert
Štramberk
Koncert smyčcového orchestru
Kopřivnice
Absolventský koncert
Štramberk
Závěrečný koncert v Rybí
Rybí
Slavnostní koncert ZUŠ
Kopřivnice
TP Eliášová M.
Kopřivnice
TP Pukovec J.
Kopřivnice
TP Tannertová, Jílek
Kopřivnice
Janáčkova filharmonie dětem
Ostrava
Koncert filmové hudby – smyčcový orchestr
a soubor zobcových fléten
Štramberk
Absolventský koncert /Šebíková/
Kopřivnice

Hospodaření oboru:
V tomto školním roce bylo zakoupeno a opraveno (větší položky):
Violoncello ¾ komplet
Piano digitální Yamaha
Piano digitální Yamaha
2x houslový komplet, 1ks
2 x altová ZF Rondo, 1ks
4x altová ZF Yamaha, 1ks
4x pouzdro houslové, 1ks

30 900,18 990,19 100,9493,5426,890,1000,-

Opravy:
ladění a opravy klavírů
oprava akordeonu
smyčcové odd.
opravy fléten

17 200,960,26 200,4000,-

Notový materiál dle požadavků vyučujících.

13

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

TANEČNÍ OBOR
Ve školním roce 2018 /2019 bylo vyučováno v tanečním oboru 224 žáků.
V přípravném studiu 34 dětí ve věku 5 a 6 let, 190 žáků v 1. a 2. stupni ve věku 7 až
18 let. Celkem se týdně vyučovalo 54 hodin tance se 3 hodinami korepetice.
Korepetitor v tomto školním roce: Filip Borovský
Se začátkem školního roku se kromě výuky tanečního oboru rozběhly i taneční
vystoupení. Naši žáci se zúčastnili jak soutěžních přehlídek, tak různých akcí v našem městě i jeho okolí. Všichni žáci dostali příležitost se předvést.
22. 5 a 23. 5. 2019 se konaly dva velké tříhodinové taneční koncerty pořádané naší
školou.
Kromě toho proběhly ve středu a ve čtvrtek dopoledne čtyři zkrácené výchovné koncerty pro školy a školky. Nastudováno bylo 31 tanečních skladeb. Těchto koncertů se účastnili všichni žáci 1. a 2. stupně navštěvující náš taneční obor a jeden
ročník přípravný. K vidění byly opět nejrůznější žánry, od tance lidového, klasického,
moderního i scénického. 14. 6. 2019 proběhla otevřená hodina pro rodiče v přípravném studiu1. Zde rodiče viděli své děti při vyučovací hodině a přesvědčili se, že výuka v tanečním oboru je i u tak malých dětí kvalitní a výsledky brzo patrné. V tomto
roce v 1. a v 2. stupni absolvovalo 16 žáků TO.
Ke studiu ve školním roce 2019/2020 bylo přijato celkem 41 žáků do přípravného studia a základního studia I. stupně. Dle obnovených přihlášek, které žáci odevzdali svým třídním učitelkám, bude navštěvovat taneční obor 15 skupin I. a II. stupně a 2 skupiny studia přípravného.
Mimoškolní činnost tanečního oboru
ve školním roce 2018/2019
8. 9. 2018
Vystoupily

FESTIVAL MEDU - areál Muzea Fojtství
žákyně SPD ročníku p. uč. Drahomíry Vraspírové

19.1. 2019
Vystoupily

COUNTRY PLES Katolický dům Kopřivnice
žákyně 2.ročníku / 2. stupeně p. uč. Drahomíry Vraspírové

19.1. 2019
Vystoupily

OBECNÍ PLES Kopřivnice KD
žákyně 2.ročníku / 2. stupně p.uč. Drahomíry Vraspírové

7. – 9. 3. 2019
Účastnili se

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Horní Bečva
žáci p. uč Ivety Czáránové a Drahomíry Vraspírové

16. 3. 2019
Vystoupily

MAŠKARNÍ PLES PRO DĚTI Závišice U Kremlů
žákyně 4.ročníku / 1.stupně p. uč. Drahomíry Vraspírové

28. – 30. 3. 2019
Účastnili se

TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ Horní Bečva
žáci p. uč Ivety Czáránové a Drahomíry Vraspírové

22. a 23. 5. 2019

VELKÝ JARNÍ TANEČNÍ KONCERT ZUŠ

22. a 23. 5. 2019

VÝCHOVNÉ KONCERTY v KDK pro MŠ a ZŠ 4x
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8. 6. 2019
Vystoupili

SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ HANDYCAPOVANÝCH v KDK
žáci 1. a 2.ročníku / 2.stupeně p. uč. Drahomíry Vraspírové

9. 6. 2019
V kategorii:
Vystoupili

KOPŘIVNICKÉ MECHECHE 2019 – soutěž tanečních skupin
Parketové kompozice - získaly žáci 1.místo, 2.místo a 3. místo
žáci 6.roč./1.st. a 1.2.ročníku / 2. stupně p. uč. Drahomíry
Vraspírové

11. 6. 2019
Účastnili se

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Ostrava
absolventky tanečního oboru 1.a 2.stupně p.uč. Ivety Czáránové

20. 6. 2019
Vystoupili

„ ZAHRADA FANTAZIE“ Dětské centrum Motýlek
žáci 6. ročníku /1.stupně p. uč. Drahomíry Vraspírové

VÝTVARNÝ OBOR
Ve výtvarném oboru na naší škole nabízíme všem žákům a studentům, kteří
mají zájem, chuť a základní předpoklady, výtvarně se vzdělávat. Těm, kteří v průběhu studia projeví zájem o pokračování na středních či vysokých školách s uměleckým
nebo pedagogickým zaměřením, poskytujeme přípravu k talentovým zkouškám. Ve
výuce se zaměřujeme na rozvíjení výtvarného cítění a myšlení ruku v ruce s poznáváním výtvarného jazyka, jeho cílevědomého využívání, používání nejrůznějších výtvarných nástrojů, materiálů a technik v kresbě, malbě, grafice, plastice a využívání
jiných forem vyjadřování. Tvůrčí přístup, originalita a individuální pohled na dané téma je prioritní. Rodící se poznání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem VO ZUŠ k všeobecnému vzdělání mladé generace.
Výtvarný obor kromě výstav ve školní galerii zaměřil svou pozornost na celostátní přehlídku výtvarných projektů pořádanou NIPOS ARTAMA MKČR tentokrát ve
Zlíně v galerii UTB v rámci Filmového festivalu. Oba vystavené projekty úspěšně reprezentovaly školu a vyučující převzal z rukou organizátorů cenu za dlouhodobý
úspěšný rozvoj výtvarného oboru ZUŠ. Na jaře jsme byli organizátorem krajské přehlídky ZUŠ ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích, kde nás reprezentovaly tři výtvarné práce.
V lednu 2019 jsme instalovali výstavu výtvarných prací v prostorách ČŠI na
ul.Matiční v Ostravě. Výstava zdobila chodbu inspektorátu až do konce června.
Výuka výtvarného oboru probíhala na základě tematických plánů jednotlivých
vyučujících zpracovaných v souladu s ŠVP. Činnost oboru byla řízena celoročním
plánem akcí pro šk.r. 2018/2019. 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 praktickou tvořivost všech žáků. Výtvarné dovednosti jsou rozvíjeny jak po stránce uměleckořemeslné tak kreativní.
Všechny třídy se podílely na přípravě školních výstav, účastnily se soutěží a
přehlídek, výtvarných dílen. Absolventi vystavili své práce na absolventské výstavě.
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Chod výtvarného oboru ovlivnila dlouhodobá nemoc vedoucí výtvarného oboru. Část
hodin byla řešena navýšením úvazků ostatních výtvarníků a na několik hodin byla
přijata bývalá vyučující, nyní důchodkyně.
Z dalších významných akcí oboru:
 Galerijní animace Opava – exkurze žáků do galerie v Opavě s programem
 Svět techniky Dolní Vítkovice – exkurze žáků na výstavu ve Světě techniky
spojená s účastí na vernisáži a koncertem naší cimbálové muziky Buriánek
v prostorách areálu.
 Exkurze do Národní galerie v Praze – Sbírka starého Evropského umění
Tři žáci výtvarného oboru byli přijati ke studiu na středních uměleckých školách.
Ve výtvarných soutěžích žáci získali tato ocenění:
 LIDICE – mezinárodní výtvarná soutěž – Čestné uznání
 Můj sen – mezinárodní výtvarná soutěž - 1. místo III. kat.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí
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.
Inspekce zároveň doporučila zaměřit se na odloučené pracoviště ve Štramberku a pokusit se získat vhodnější prostory pro výuku, zvýšit frekvenci hospitací,
přidělit více hodin klavírních korepetic tanečnímu oboru a aktualizovat Školní vzdělávací program.
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018
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
Vlastní zdroje – školné, FO, ostatní výnosy
Dotace Mě Kopřivnice
Doplňková činnost
Výnosy celkem

12 767 942
1 713 310
25 623
70 900
14 577 775

Náklady
mzdy, odvody, FKSP - MŠMT
náklady na provoz školy – energie, služby, uč. pom.
Dotační program – Mě Kopřivnice
Doplňková činnost
Náklady celkem

12 767 942
1 640 877
25 623
61762
14 496 204

Organizace v roce 2018 docílila kladného hospodářského výsledku 81 571 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 51 100,-.
Závodní stravování zaměstnanců organizace
Organizace v roce 2018 zajistila stravování zaměstnanců v jídelně Základní
školy a mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, příspěvková organizace a ve Školní jídelně ZŠ Komenského, Příbor, příspěvková organizace.
Cena stravenky za 1 oběd
- příspěvek organizace
- příspěvek z FKSP
- příspěvek zaměstnance

Kopřivnice
54
29
9
16

Příbor
67
29
9
29

V jídelně se stravovalo průměrně 13 zaměstnanců. V době prázdnin se stravování
nezajišťuje.
17

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Všichni zaměstnanci školy se účastní školení a vzdělávacích akcí potřebných
pro jejich další činnost a rozvíjejících jejich vzdělání. Škola je členem sdružení
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). Učitelé byli vysíláni přednostně na takové vzdělávací akce, které měly dopad na jejich výuku a jejichž odrazem bylo zkvalitnění výuky. Učitelé výtvarného oboru se pravidelně účastní
vzdělávacích seminářů organizovaných NIPOS ARTAMA Praha. Učitelé sami sledují
a vyhledávají vhodné akreditované vzdělávací kurzy a semináře pořádané NIDV a
KVIC, případně jinými vzdělávacími institucemi.
V rámci samostudia bylo doporučeno zaměřit se na studium metodických materiálů vztahujících se k výuce svého oboru či nástroje a rozvíjet schopnosti v oblasti
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
Na podzim 2018 jsme zpracovali žádost o dotaci v rámci dotačního programu
ŠABLONY II. Žádost byla schválena a od 1. 3. 2019 realizujeme školní akce
v souladu s podmínkami dotace. To umožnilo škole zakoupit pro výuku vhodnou výpočetní techniku k modernizaci výuky a organizovat pro žáky nad rámec výuky soustředění a exkurze, seznamovat se zajímavými lidmi z oblasti umění ať už profesionály nebo vyučujícími z jiných škol.
Mezinárodní spolupráce
Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice.
Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracovních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na
akcích pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi.

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 zpracování a kontrole plánu čerpání prostředků FKSP.
Škola je členem sdružení ZUŠ MÚZA a AZUŠ. Výtvarný obor spolupracuje
s NIPOS ARTAMA v Praze a účastní se celostátních seminářů, projektů a výstav. Ve
školním roce 2018/2019 byla škola garantem výtvarné přehlídky ZUŠ MSK Múzy ve
Světě techniky v Ostravě a účastnila se celostátní výstavy v rámci filmového festivalu
ve Zlíně.
Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice,
taneční obor s městským dechovým orchestrem. Spolupracujeme i s místním Regio18
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nálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisážích
výstav. Někteří jsou již zapojeni v místních hudebních tělesech (Komorní orchestr
Kopřivnice) a menších souborech. V činnosti pokračuje i cimbálová muzika Pramínky, která nadále spolupracuje se školou a na jejich koncertech vystupují i naše mladší cimbálové muziky. Cimbálová muzika Buriánek vystoupila v Ostravě na zahájení
výstavy výtvarných oborů ZUŠ MSK.
Pravidelně také spolupracujeme se ZŠ a MŠ Motýlek v Kopřivnici a dalšími
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 studia. Ty jsou
zveřejněny i na webu. Fotografie pro webové stránky pořizuje škola vlastními prostředky, poskytují je také učitelé i rodiče. Každý nový zaměstnanec je informován, že
pokud si nepřeje, nebudou 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. Škola ve svých propagačních materiálech
také zveřejňuje výsledky vzdělávání (reprodukce výtvarných prací apod.) v souladu
s předpisem GDPR.
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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 zpracovali
vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených
pracovišť v červnu 2019. Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zprávu projednalo
vedení školy 15. 10. 2019, zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě.
Ve školním roce 2018/2019 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 veřejnosti 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 moderních 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 17. 10. 2019

Mgr.
Zdeněk
Babinec
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 program/Zdroj
financování

Registrační číslo
projektu

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

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

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

Šablony IIProfesní
rozvoj pedagogů a
rozvojové
aktivity pro
žáky v ZUŠ
Zdeňka
Buriana,
Kopřivnice

Výzkum, vývoj a
vzdělávání, Šablony II

CZ.023.68/0.0/0.0/
18_063/0011310

PŘÍJEMCE

1329072,-

Viz.Rozhodnutí

1.3.2019 –
28.2.2021

x

x

x

x

x

x

x

Projekty již v realizaci:
Název
Operační proprojektu gram/Zdroj
financování

Registrační Role školy/ŠZ
číslo prov projektu - příjektu
jemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

x
x

x
x

x
x

x
x
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Rozpočet Obsah/Cíle Období
projektu projektu
realizace
(v případě
partnerství
také částka,
která připadá
na školu)

x
x

x
x

x
x

