
Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, 
Kopřivnice, příspěvková organizace 

 
 
 
 
 
 
 

 

Výroční zpráva  

o činnosti příspěvkové organizace 

za školní rok 2020/2021 

 

 
 
 
 

………....................................... 
Mgr. Zdeněk Babinec 

ředitel školy 
 
 
 
 



Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 

 2 

 
OBSAH 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI ........................................................................................................... 3 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU: ..... 4 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY ......................................................................................... 4 

METODICKÉ ORGÁNY ZUŠ ZDEŇKA BURIANA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 ........................................ 5 

ÚDAJE O PROSPĚCHU NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU ................................................................................ 5 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ .............................................................................................. 5 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ................................................................................................................. 6 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ........................................................................... 7 

ÚDAJE O DVPP A DALŠÍ ŠKOLENÍ ............................................................................................................ 7 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: ................................................................ 9 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ........................... 11 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2020 ..................................................................... 11 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ...................... 12 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S JINÝMI ORGANIZACEMI ................................................................................. 13 

ZÁVĚR .................................................................................................................................................. 14 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace 
Výroční zpráva o činnosti školy 2019/2020 

 3 

 

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 
Mobil: 731 622 563 
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 zařazeny ve školském rej-
stříku: 
 

 
Výuka ve škole je rozdělena do tří oborů: 

 obor hudební 
 obor taneční 
 obor výtvarný 

 
Výuka ve školním roce 2020/2021 probíhala podle ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Počty zaměstnanců k 30. 9. 2020         

Pedagogičtí zaměstnanci 29 

Nepedagogičtí zaměstnanci                           5 

Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/    0 
  

Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek 13 

Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek 16 

Počet nepedagogických zaměstnanců na plný úvazek 3 

Počet nepedagogických zaměstnanců na zkrácený úvazek 2 

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců 20,70 

Přepočtený počet provozních zaměstnanců 3,35 

 

    
 

Nová krytina tanečního sálu 

 2020/2021 

Hudební obor 317 

Výtvarný obor 145 

Taneční obor 221 

Celkem   683 
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Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním roce 2020/2021 
 

❑ 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 Mgr. Zdeněk Babinec 
 

❑  Taneční obor – vedoucí oboru I. Czáránová 
 
Údaje o počtech žáků ve studiu přípravném, základním a ve studiu pro dospělé k 30. 9. 2020: 

 

Počet žáků v přípravném studiu 71 

Počet žáků v základním studiu                   604 

Ve studiu pro dospělé    8 

Celkem studovalo 683 
 
Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech k 30. 9. 2020 
 

Hudební obor 317 

Taneční obor 221 

Výtvarný obor 145 

celkem 683 

Údaje o prospěchu na konci školního roku 

Prospělo s vyznamenáním  419 

Prospělo    21 

Neprospělo      0 

Nehodnoceno (přípravné ročníky)    71 

Počet žáků na konci školního roku  511 

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 12 6  

Taneční obor 10 13  

Výtvarný obor 15  2  

celkem 37 21  
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Údaje o přijímacím řízení 

   

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

PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

Celkem přijato: 

Hudební obor  257 35 292 

Taneční obor  159 12 171 

Výtvarný obor    95  6 101 

 
 
Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů: 

 
Hra na klavír                90 

Hra na elektronické klávesové nástroje 13 

Hra na akordeon 9 

Hra na housle 59 

Hra na violoncello 9 

Hra na kontrabas 2 

Hra na zobcovou flétnu 48 

Hra na příčnou flétnu  13 

Sólový zpěv 6 

Hra na hoboj 1 

Hra na trubku  13 

Hra na cimbál 4 

Hra na kytaru 14 

Hra na violu 1 

Hra na bicí nástroje 4 

Celkem  317 

 
Počty žáků v hudební nauce 
 
PHV     29 

1. ročník 47 

2. ročník 32 

3. ročník 22 

4. ročník 38 

5. ročník 22 
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Počty žáků v souborech 
 
Smyčcové soubory          38 

Komorní hra – klavíry 50 

Soubory ZF 21 

Soubory PF   9 

Komorní hra – akordeony   6 

Žesťové nástroje                          10 

Folklórní soubory – cimbálová muzika    20 

Komorní hra – kytara   5 

Komorní hra elektronické klávesové nástroje   7 

KAPELA   5 

Komorní zpěv     3 

 

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 do-
hled zaměstnancem školy (DPČ), 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. Od 5. 10. 2020 se provoz školy přizpůsobil nařízením MŠMT a MZd vyda-
ným v souvislosti s epidemií Kovid 19. 

 

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 v prvním pololetí tohoto školního 
roku bylo ovlivněno pandemií, která znemožnila konání prezenčních kurzů a seminářů. 
Všechny plánované vzdělávací akce byly odloženy. Počátkem roku 2021, když se si-
tuace nezlepšovala, začaly probíhat webináře. Nejprve se všichni pedagogové účast-
nili seminářů z oblasti ICT z důvodu zkvalitnění distanční výuky. Na jaře vzhledem ke 
změně v čerpání dotace Šablony II byla škola zapojena do série kurzů, které zpočátku 
probíhaly formou webinářů, po uvolnění pak prezenčně v prostorách školy. 
 
Seznam vzdělávacích akcí pro celý kolektiv (každý seminář 8 hodin): 

• Office 365 prakticky pro všechny 

• Práce učitele s dokumenty Google 

• Stres a techniky zvládání zátěže 
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• Efektivní komunikace s rodiči 

• Emoce a emoční inteligence pro pedagogy 

• Prevence vyhoření a stresu – jak neplýtvat energií a uspět v práci 

• Co máte pořád s tou etiketou (2 x 8 hodin) 
 
Další semináře: 

 

• Náměty ve výtvarném tvoření 

• Blízko i daleko – výtvarný seminář 

• Profesní portfolio v ZUŠ 

• Výuka klavírní improvizace na ZUŠ 

• Využití nových forem ve výuce hudebně teoretických předmětů na ZUŠ 

• Základy editace videa II. 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 
Hlavní aktivity školy ve školním roce 2020/2021 

 
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. Pro-
tože 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 sou-
částí 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 oh-
lasům z řad veřejnosti i úspěchům v různých soutěžích lze říct, že tento cíl se daří 
naplňovat. I přes problémy, které nastaly během pandemie na jaře 2020, kdy škola 
přešla k distančnímu způsobu vzdělávání, podařilo se stav žáků k září 2020 udržet. 

Školní rok 2020/2021 začal bez zásadních omezení pouze s dodržováním pře-
depsaných hygienických opatření. V září se výuka naplno rozběhla ve všech oborech. 
Od 5. října došlo z důvodu přibývajících onemocnění na COVID 19 opět k přechodu 
na distanční způsob výuky. Od 25.11. bylo povoleno prezenční studium ve formátu 
1+1 v hudebním oboru. Od 7.12. bylo povoleno prezenční studium ve formátu 1 + 10 
pro všechny obory. Situace si vyžádala zvláštní organizační opatření. Některé třídy 
byly půleny a výuka probíhala střídavě, ve větších učebnách byly jinak rozmístěny la-
vice podle nových norem a udržovaly se rozestupy. MŠMT vyhlásilo na 21. 22. 12. 
2020 prodloužené vánoční prázdniny. S nástupem nového roku 2021 se ukázalo, že 
tato opatření nepomáhají a epidemie dále postupuje. Od 4.1.2021 přešly všechny 
školy opět na distanční formu výuky. Tentokrát přešla na online výuku celá škola. Nej-
větší problém s online výukou měl taneční obor. V tanečním sále byl instalován data-
projektor, aby monitor notebooku mohl být zvětšen a účastníci hodin viděli nejen vyu-
čující ale i sebe. Hodiny připravovaly vše zároveň všechny učitelky a rozvrh hodin byl 
po konzultaci s rodiči přizpůsoben tak, aby se mohlo připojit co nejvíce žáků. Přesto 
se řada žáků nemohla připojit. Také rodiče měli výhrady k tomuto způsobu výuky a 
začali děti odhlašovat. Online výuka byla sledována a kontrolována vedením školy a 
v případě potřeby byla i obměněna technika. Ze strany vyučujících byla výuka prová-
děna s maximálním nasazením a kvalitně. Na rozdíl od výuky v jiných typech škol tato 
forma výuky pro umělecké obory nebyla vhodná.  

Další uvolnění přišlo až 12. dubna, kdy se částečně obnovila výuka hudebního 
oboru ve formátu jeden učitel + jeden žák. Nemohl ale hrát ani orchestr ani další sou-
bory, Ty se sehrávaly i nadále online, o čemž svědčily jejich výstupy na webu školy a 
na youtube. 

Větší rozvolnění přinesl až květen. Od 24. května až do konce školního roku 
probíhala výuka všech oborů ve formátu učitel + maximálně deset žáků.  

Přes všechna tato omezení a problémy se škola přizpůsobila novým podmín-
kám a účastnila se řady akcí online. Hned na podzim to byla soutěž Múzy Ilji Hurníka, 
kde získala řadu cen za výtvarné práce. 
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V lednu škola začala organizovat společně s agenturou CMS Vienna meziná-
rodní hudební i výtvarnou soutěž nazvanou příznačně ONLINE. Soutěž přerostla ve 
velkou akci, do které se zapojilo několik set soutěžících z řady zemí (Rakousko, Ně-
mecko, Itálie, Jižní Korea, Česko) v hudební i výtvarné části. 

V květnu byla škola organizátorem krajské výtvarné přehlídky výtvarných oborů 
ZUŠ pod hlavičkou Múzy. Z nejlepších prací byla vytvořena virtuální výstava na webu 
sdružení ZUŠ MÚZA a na webu ZUŠ Zdeňka Buriana. 

 
Materiální zabezpečení 
 
V tomto školním roce bylo hospodaření školy zaměřeno především na doplnění tech-
niky pro distanční výuku, opravy a nákupy hudebních nástrojů a notového materiálu. 
Výtvarný obor měl dokonce větší spotřebu materiálu než při běžném prezenčním stu-
diu. Učitelé předávali potřebný materiál u vstupu do budovy rodičům i dětem, aby 
mohly pracovat doma. Výsledky své tvorby pak děti zasílaly buď emailem nebo MMS. 
Totéž učitelé hudebního oboru. 
Na jaře se po dohodě s vyučujícími tanečního oboru rozhodlo vedení školy opravit ta-
neční sál č.9. Taneční krytina baletizol se na některých místech rozlepovala a oprava 
již nebyla možná. Pokládku těchto krytin v ČT provádí pouze jedna firma. Po konzul-
tacích a domluvě s firmou bylo rozhodnuto, že kromě nové krytiny bude provedeno i 
podložení baletizolu korkovou podložkou, tlumící nárazy. Vzhledem k situaci, kdy vý-
uka nemohla probíhat, nedošlo při opravě sálu k žádným omezením. 
 
 

V roce 2020 připravovala škola akce k významným výročím 

Žádná z akcí se však neuskutečnila z důvodu celostátní karantény. 
 
 
 
. 
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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 Štram-
berku a pokusit se získat vhodnější prostory pro výuku, zvýšit frekvenci hospitací, při-
dělit více hodin klavírních korepetic tanečnímu oboru a aktualizovat Školní vzdělávací 
program. 
 
 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

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  

 

1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 
 

 Hlavní činnost Doplňková činnost celkem 

Náklady 17 521 967,02 0 17 521 967,02 

Výnosy 17 748 368,07 0 17 748 368,07 

VH 226 401,05 0 226 401,05 

      
2. Účelové dotace a jejich čerpání 

 

 
Všechny příspěvky a dotace byly použity v souladu s účelovým určením. 

       ÚZ                       účel poskytnuto čerpáno 

ÚZ 
33353 

Prostředky na platy 11 651 238 
11 651 238 

 OON 34 694 34 694 

 Zákonné odvody  3 949 845 3 935 845 

 FKSP  233 025 233 025 

 ONIV - přímý 35 491 35 491 

Příspěvky a dotace MŠMT celkem 15 904 293  

ÚZ 206 Účelový příspěvek na odměnu včetně odvodů 30 000 30 000 

ÚZ 
00001 

Úč. prostředky na zvýšené výdaje na dezin-
fekční prostředky 

10 000 10 000 

Příspěvky a dotace od zřizovatele 40 000 40 000 

ÚZ 
33063 

Úč. prostředky na projekt-Šablony II (v 2019) 0 
76 499 

Neinvestiční projekty celkem 0 76 499 
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Účelové prostředky na projekt Šablony II byly poskytnuty v roce 2019 ve výši Kč 
1 329 072,-, ukončení projektu a dočerpání finančních prostředků je k 
30.8.2021.  

 
 3. Mzdové náklady, průměrný plat  
   

Náklady na mzdy zaměstnanců 11 747 246 

Průměrný plat pedagogického zaměstnance        42 789 

Průměrný plat nepedagogického zaměstnance         27 886  

 
Průměrný měsíční plat pedagogického i nepedagogického zaměstnance 
vzrostl.  
 

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 před-
nostně 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. V tomto roce proběhly online. Uči-
telé sami sledují a vyhledávají vhodné akreditované vzdělávací kurzy a semináře po-
řádané NIDV a KVIC, případně jinými vzdělávacími institucemi. 
 V rámci samostudia je trvale 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.  
 
 
Mezinárodní spolupráce 

 
 Škola je zapojena do mezinárodních programů partnerských měst Kopřivnice. 
Podílí se na přípravě programů a žáci školy se účastní kulturních vystoupení (pracov-
ních dílen) v zahraničí. Během školního roku žáci na požádání MÚ vystupují na akcích 
pořádaných městem nebo jím zřízenými organizacemi. V posledních letech se 
úspěšně rozvíjí spolupráce s CNN Vienna, mezinárodní organizací, která podporuje 
rozvoj mladých hudebních talentů a organizuje mezinárodní koncerty. V létě 2020 
v naší škole proběhlo Mezinárodní hudební matiné. Kromě hostů ze zahraničí se ho 
účastnili i žáci a pedagogové naší školy i dalších ZUŠ MSK. V lednu 2021 byla vyhlá-
šena mezinárodní hudební i výtvarná soutěž ONLINE, která se setkala s velkým ohla-
sem a účastnilo se jí několik set soutěžících. Konala se pod záštitou starosty města 
Kopřivnice. 
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Údaje o spolupráci s jinými organizacemi 

    
Ve škole působí ZO ČMOS a má uzavřenou kolektivní smlouvu, která je kaž-

doročně 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. Hu-
dební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor 
s městským dechovým orchestrem.  

Spolupracujeme i s místním Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které za-
jišťujeme 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 je-
jich koncertech vystupují i naše mladší cimbálové muziky.  

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ro-
diče 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 zveřej-
něny 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. Sku-
tečnost 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. 

 

ZÁVĚR 

 
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována na základě hodnocení plnění 

celoročního plánu školy. Hodnocení činnosti v daném školním roce zpracovali vyuču-
jící v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť 
v červnu 2021. Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním pa-
nelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s vý-
roční zprávou na pedagogické radě 5. 10. 2021. 
 
Ve školním roce 2020/2021 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zří-
zena. 

 
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 or-
chestru, ve filharmonii a dalších souborech. Učitelé výtvarného oboru pořádají samo-
statné výstavy pro veřejnost. 

 

 

 

 
V Kopřivnici 30. 9. 2021 

 
Mgr. Zdeněk Babinec 

ředitel školy 

 


