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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
Mobil: 731 622 563
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 2021/2022 probíhala podle ŠVP ZUŠ Zdeňka Buriana.

Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor
Celkem

2021/2022
317
145
221
683

Personální zabezpečení činnosti školy
Počty zaměstnanců k 30. 9. 2021
Pedagogičtí zaměstnanci
Nepedagogičtí zaměstnanci
Mateřská dovolená /MD/, Rodičovská dovolená /RD/

29
5
1

Počet pedagogických pracovníků na plný úvazek

11

Počet pedagogických pracovníků na zkrácený úvazek

18

Počet nepedagogických zaměstnanců na plný úvazek

3

Počet nepedagogických zaměstnanců na zkrácený úvazek

2

Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců
Přepočtený počet provozních zaměstnanců

20,444
3,35

Stručné vyhodnocení naplňování cílů ŠVP §7.
Jsme školou uplatňující jak klasický styl výuky, tak výuky využívající moderní
ICT vybavení. Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není pouze připravovat
děti a mládež pro uměleckou dráhu, ale především z nich vychovávat citově
bohaté osobnosti se zájmem o všechny oblasti umění, poskytovat jim základy
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uměleckého vzdělání a rozhled, naučit je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich
a předávat je dalším generacím. V posledních letech se podařilo rozšířit prostory hudebního oboru a vybavit je vhodným nábytkem a nástroji. V oblasti ICT
je škola rovněž dobře vybavena a žáci multimediální tvorby reprezentují školu
ve významných soutěžích. V koncertním sále školy se pravidelně uskutečňují
malé i větší koncerty pro veřejnost a žáci tak mají možnost své umění předvést
veřejnosti. Vytčené cíle, stanovené dlouhodobým plánem školy a ŠVP jsou tak
naplňovány.

Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve školním
roce 2021/2022
❑ Hudební obor – vedoucí oboru Veronika Burýšková, DiS.
Vedoucí předmětových komisí:
•
•
•
•

klávesových nástrojů – Filip Borovský, DiS.
strunných nástrojů – Hana Vyhlídalová
dechových nástrojů – Mgr. Iva Krčmáriková
hudební teorie a zpěv – Mgr. Břetislav Chovanec

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. 2021:

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

75
493
9

568

Informace o stavu žáků v jednotlivých oborech k 30. 9. 2021
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
celkem

295
164
109
568
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Údaje o prospěchu na konci školního roku
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Nehodnoceno (přípravné ročníky)
Počet žáků na konci školního roku

475
14
0
74
563

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
22
9
Taneční obor
11
10
Výtvarný obor
11
0
celkem
45
19

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:
46
28
11

PŘIJÍMACÍ
ZKOUŠKY

Celkem přijato:

61
49
28

61
49
28

Počty žáků hudebního oboru podle nástrojů:
Hra na klavír

107

Hra na elektronické klávesové nástroje

16

Hra na akordeon

8

Hra na housle

61

Hra na violoncello

10

Hra na kontrabas

2

Hra na zobcovou flétnu

55

Hra na příčnou flétnu

12

Sólový zpěv

3

Hra na hoboj

1

Hra na trubku

0

Hra na cimbál

5

Hra na kytaru

11
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Hra na violu

1

Hra na bicí nástroje

2

Celkem

294

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

27
42
42
24
29
33

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

34
52
13
10
5
1
22
2
5
5
2

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 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 vydaným 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.
V roce 2021 všichni pedagogové absolvovali větší množství seminářů, webinářů i kurzů zaměřených na zkvalitnění výuky, využívání moderních vyučovacích
7
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metod a komunikaci s rodiči. Všechny vzdělávací akce byly hrazeny z dotace Šablony
II. Vyčerpali tak nabídku kurzů pro školní rok 2020/2021 a proto účast na DVPP nebyla
tak velká.

Odborný rozvoj pedagogických a nepedagogických
pracovníků
Seznam vzdělávacích akcí:
1.
2.
3.

Orlíková Ilona
Babinec Zdeněk
Babinec Zdeněk

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borovský Filip
Brus Dušan
Burýšková Veronika
Krčmáriková Iva
Mojžišová Milena
Ramdan Adam
Vyvialová Jana
Žárský David
Vyvialová Jana
Orlíková Ilona
Orlíková Ilona
Babinec Zdeněk

16. Babinec Zdeněk

Doplňková ekonomická činnost školy 23.3.2022
Blízko i daleko II. V NGP 22.-24.4.2022
Příprava webových stránek ve WordPress
2.5.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Výuka klavírní improvizace na ZUŠ
27.4.2022
Uplatnění akordeonu v současnosti
14.5.2022
Školení systému ICZ e-spis LITE
30.5.2022
Porada pro ekonomy škol
24.8.2022
Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 2
30.-31.08.2022
Školení ředitelů
15.-16.9.2022

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
Hlavní aktivity školy ve školním roce 2021/2022
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. 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.
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Školní rok 2021/2022 začal bez zásadních omezení pouze s dodržováním předepsaných hygienických opatření.

Hudební obor
Pro školní rok 2021/2022 bylo přijato do studia hudebního oboru 48 žáků; od pololetí
dalších 7 žáků.
Hospodaření oboru – ve školním roce bylo zakoupeno (větší položky):
Nejvýznamnějším nákupem tohoto roku bylo zakoupení nástroje, umožňujícího lklavíristům vystupovat tam, kde není kvalitní klavír. Šlo o piano Nord Grand
v hodnotě 70 730,-Kč.
Lampička Bespeco (k pianu Nord)
1 390,Reprobedny Nord Piano Monitor
12 770,Pouzdro na violoncello 1/4
2 390,Smyčec na violoncello 3/4
1 090,Akordeon Hohner Bravo120 BK
39 850,Obal na akordeon
5 050,Pouzdro na violoncello – vínové (2ks)
4 228,Klavírní stolička – černé dřevo, látka-otáčecí (2ks) 5 230,Obal na piano Nord
8 170,Struny violoncello
3 368,Struny kytara
1 948,Noty+sešity HN
22 011,Oprava houslí (srpen 2021)
Ladění klavírů

15 904,15 240,-

V závislosti na vývoji epidemiologické situace škola postupně začala pořádat
ve svém koncertním sále třídní předehrávky, které zpočátku probíhaly v omezeném
počtu lidí. Kvůli zvýšené nemocnosti žáků a častým karanténám se některé děti nemohly účastnit veřejných vystoupení. Tradiční předvánoční koncert se na základě doporučení hygienické stanice nekonal.
V květnu a v červnu proběhly absolventské koncerty, tradiční Jarní koncert a
Závěrečný koncert, který se konal v Katolickém domě. V pátek 3. 6. 2022 se v koncertním sále ZUŠ, ve spolupráci se sdružením ZUŠ MSK MÚZA, konal koncert pedagogů ZUŠ Moravskoslezského kraje.
TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY (TP) A KONCERTY
Datum
Vyučující
10. 11. 2021
Školní předehrávka Rybí
26. 11. 2021
TP H. Vyhlídalová, P. Lichnovský
7. 12. 2021
TP H. Vyhlídalová, M. Mojžišová
9. 12. 2021
TP R. Malášková
10. 12. 2021
TP H. Pukovcová
14. 12. 2021
TP H. Pukovcová, I. Krčmáriková
15. 12. 2021
TP D. Brus, B. Chovanec, J. Sochová
9
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16. 12. 2021
16. 12. 2021
17. 12. 2021
22. 12. 2021
18. 1. 2022
24. 1. 2022
27. 1. 2022
28. 1. 2022
1. 2. 2022
3. 2. 2022
24. 2. 2022
9. 3. 2022
10. 3. 2022
10. 3. 2022
11. 3. 2022
17. 3. 2022
23. 3. 2022
25. 3. 2022
5. 4. 2022
8. 4. 2022
21. 4 2022
22. 4. 2022
28. 4. 2022
29. 4. 2022
5. 5. 2022
6. 5. 2022
12. 5. 2022
13. 5. 2022
18. 5. 2022
23. 5. 2022
24. 5. 2022
31. 5. 2022
2. 6. 2022
3. 6. 2022
8. 6. 2022
9. 6. 2022
14. 6. 2022
15. 6. 2022
21. 6. 2022
22. 6. 2022
23. 6. 2022
1. 7. 2022

TP H. Pukovcová
Vánoční besídka M. Mojžišová
TP V. Burýšková, B. Chovanec
TP T. Socha
TP M. Eliášová
TP G. Tannertová, V. Jílek
TP M. Eliášová
TP I. Krčmáriková
TP I. Krčmáriková
TP J. Vyvialová
TP M. Eliášová
Školní předehrávka Rybí
Předehrávka ve Štramberku
TP D. Žárský
TP F. Borovský
TP V. Burýšková
TP D. Brus
TP H. Vyhlídalová, P. Lichnovský
TP H. Vyhlídalová
Koncert bez hranic, aneb „Když nemůžeš, přidej“
Komorní orchestr Kopřivnice + Orchestr NOTA
TP H. Pukovcová
TP H. Pukovcová
TP V. Burýšková, B. Chovanec, J. Sochová
TP I. Krčmáriková
Vystoupení ke Dni matek
Jarní koncert
Výchovný koncert KD Štramberk
TP H. Vyhlídalová, P. Lichnovský
TP M. Eliášová
Absolventský koncert A. Ramdan, M. Eliášová
Absolventský koncert I. Krčmáriková,
M. Melčáková, P. Lichnovský
Absolventský koncert M. Eliášová, B. Chovanec
Absolventský koncert F. Borovský
Koncert pedagogů ZUŠ MSK
TP T. Socha
Závěrečný koncert Štramberk
Absolventský koncert V. Burýšková, H. Pukovcová,
D. Žárský
Závěrečný koncert HO
Absolventský koncert D. Brus
Absolventský koncert T. Socha
TP M. Eliášová
Filmová noc Pod Trúbou, Orchestr NOTA

Kopřivnice
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Rybí
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Štramberk
Kopřivnice
Štramberk
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice
Kopřivnice

V pátek 18. června v 18 hodin v sadu E. Beneše proběhl koncert Pavla Helana
a orchestru Nota ze ZUŠ Zdeňka Buriana. S nápadem na uspořádání netypického

10

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022
koncertu přišel Tomáš Socha, violoncellista a vedoucí školního orchestru Nota. Ten
oslovil s nápadem společného projektu písničkáře Pavla Helana
S Pavlem Helanem se ale orchestr sešel až týden před koncertem na svém
víkendovém soustředění. Pro zhruba hodinový koncert orchestr připravil osm skladeb,
které zahrál společně s Pavlem Helanem. Další písničky pak jejich autor zahrál sólově.
Koncert se uskutečnil na prostranství před Ringhofferovou vilou a pro veřejnost byl
zdarma.
Soustředění:
5. – 7. 11. 2021 soustředění cimbálové muziky I na chatě v Trojanovicích s p. uč.
Tannertovou a p. uč. Tannertem
25. – 26. 3. soustředění orchestru v ZUŠ

Koncert školního orchestru s Pavlem Helanem v městském parku.
Významná umístění žáků v soutěžích ZUŠ:
Žáci hudebního oboru se zúčastnili soutěží ZUŠ ve hře na cimbál, dechové nástroje
a v sólovém zpěvu.
Hra na cimbál
Ústřední kolo soutěže ve hře na cimbál - 26. a 27. 5. 2022, ZUŠ Mikulov
Kvitová Naira – 1. místo
Strakošová Anna – 2. místo
Hra na violoncello
Krajské kolo soutěže ve hře na violoncello - 8. 4. 2022, ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově-Podlesí
Sopuch Emanuel – 1. místo
Sopuch Emanuel dostal zvláštní ocenění poroty za mimořádně citlivou interpretaci
provedených skladeb.
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Hra na zobcovou flétnu
Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - 7. a 8. 4. 2022 v ZUŠ J. R. Míši,
Orlová
Filipová Ema – 1. místo
Burýšková Vendula – 1. místo
Hezká Barbora – 2. místo
Jašek Daniel – 2. místo
Sólový zpěv
Krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu - 29. 3. a 30. 3. 2022 v ZUŠ ve Frýdku-Místku
Heraltová Terezie – 1. místo
Počet absolventů ve školním roce 2021/2022 = 31.
Počty žáků na jednotlivé nástroje
Stav na konci školního roku:
akordeon
bicí
cimbál
EKN
hoboj
housle
klavír
kontrabas
kytara
PF
trubka
viola
violoncello
ZF
zpěv

8
2
5
16
1
61
107
2
11
12
0
1
10
55
3

Individuální studium
Žákům, kteří ze závažných důvodů nemohli navštěvovat některý z předmětů, byl povolen individuální plán, a zároveň nabídnut náhradní termín pro případné konzultace.
Tito žáci dostali známku z předmětu na základě přezkoušení.
Během školního roku ukončilo studium z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů 7 žáků. Na konci školního roku ukončilo vzdělání 49 žáků.
Postupové a závěrečné zkoušky
Postupové zkoušky proběhly v prvním červnovém týdnu.
Závěrečnou absolventskou zkoušku bez přítomnosti veřejnosti vykonalo celkem 5
žáků.
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Údaje o prospěchu žáků hudebního oboru
V pololetí:
Přípravné studium:
30
Prospělo s vyznamenáním:
254
Prospělo:
11
Na konci školního roku:
Přípravné studium:
Prospěl s vyznamenáním:
Prospěl:
Neklasifikován:

34
249
10
1

Rodiče dvou žáků požádali o možnost opakování ročníku z důvodu dlouhodobé nemoci. Pro další školní rok 2022/2023 bylo přijato ke studiu 61 žáků.
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Taneční obor
Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo taneční obor 175 žáků:
Přípravné studium:
26 žáků
I. a II. stupeň základního studia: 141 žáků
Studium pro dospělé:
8 žáků
V pololetí se 8 žáků odhlásilo a byli přijati noví 3 žáci.
Vyučující TO: Iveta Czáránová (vedoucí TO), Drahomíra Vraspírová, Aneta Řeháková
Korepetitoři: Filip Borovský, Petr Lichnovský, Markéta Eliášová (celkem 8 hod. korepetic)
Akce tanečního oboru
Některé plánované akce byly zrušeny z důvodu mimořádných opatření MZ.
Říjen
Listopad
Březen
Duben

Třídenní soustředění TO
Třídenní soustředění TO
Okresní soutěžní taneční přehlídka
I. Soustředění žáků TO
II. Soustředění žáků TO
Květen
Krajská soutěžní taneční přehlídka
Taneční koncerty
Červen
Kopřivnické Mecheche
Ukázková hodina PS pro rodiče
Tanec pod hvězdami
Na konci školního roku absolvovalo I. stupeň základního studia tanečního oboru 11
žáků, II. stupeň 10 žáků.
Studium ukončilo 28 žáků.
Údaje o prospěchu žáků
V pololetí:
Přípravné studium:
Prospělo s vyznamenáním:
Prospělo:

26
141
5

Na konci roku:
Přípravné studium:
Prospělo s vyznamenáním:
Prospělo:
Neklasifikovaní:

27
138
3
2
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Výtvarný obor
Ve školním roce 2021/2022 studovalo výtvarný obor celkem 109 žáků.
Materiální zabezpečení oboru
Počátkem října byly dokoupeny základní pomůcky pro výtvarnou tvorbu pro uvedený
školní rok. Nákup hlíny byl proveden na základě požadavků na celý rok. Byla provedena revize vypalovacích pecí a aktualizace počítačů. Doplněna byla i učebna multimediální tvorby. Do barevných tiskáren byly zakoupeny náhradní náplně a potřebný
papír.
Uskutečněné akce oboru:
➢
➢

MÚZY ILJI HURNÍKA – krajská výtvarná soutěž
Soutěž SVĚT POHÁDEK, DOBRODRUŽSTVÍ A FANTAZIE

Po několika letech jsme opět uspořádali tradiční soutěž věnovanou památce malíře
Zdeňka Buriana. Účastnily se všechny místní školy včetně Štramberku. Výstava
nejzajímavějších prací byla instalována v přízemí MÚ v Kopřivnici a galerie byla
zpřístupněna i na webu ZUŠ. Leták s vyhlášením byl rozeslán počátkem února. Na
vernisáži vystoupil kvartet hudebního oboru ZUŠ a byla předány ceny. Instalaci
provedli ZB a KZ.
➢

MÚZY NA FOJTSTVÍ

V červnu proběhla přehlídka výtvarných oborů ZUŠ MSK v prostorách muzea Fojtství v Kopřivnici. Účastnilo se 15 ZUŠ. Celkem bylo vystaveno 95 plošných prací
v jednotných rámech. Instalaci provedli KZ a ZB. Výstava byla soutěžní přehlídkou
a nejlepší práce byly oceněny zlatým a stříbrným pásmem. Tři práce byly oceněny
Cenou poroty. Vernisáž byla zpestřena vystoupením klavíristky našeho hudebního
oboru.
➢

VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ

Tentokrát proběhla opět v přízemí MÚ. Instalaci zajistila KZ.

Ve všech uvedených soutěžích získali naši žáci významná ocenění.
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➢

SPOLUPRÁCE S TANEČNÍM OBOREM

Výtvarný obor spolupracuje s tanečním oborem a připravuje pro taneční koncert rekvizity. Jeden z artefaktů byl zároveň závěrečnou prací jednoho z letošních absolventů
VO. V rámci tanečních koncertů byly instalovány v předsálí malířské stojany s panely
představujícími práci tanečního a výtvarného oboru.
Úspěchy
Největšího úspěchu dosáhl Petr Kvita (multimédia), jehož práce byla oceněna
na krajské přehlídce Zlatým pásmem. Na závěrečném koncertu převzal diplom za reprezentaci školy.
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.

Foto z tanečního koncertu v KDK v květnu 2022.
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Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021
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

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021
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
19 462 698,47
19 610 745,05
148 046,58

Náklady
Výnosy
VH

Doplňková činnost
0
0
0

celkem
19 462 698,47
19 610 745,05
148 046,58

Návrh na rozdělení VH:
Fond odměn
Fond rezervní

118 000,00
30 046,58

2. Účelové dotace a jejich čerpání
ÚZ
ÚZ 33353

účel

poskytnuto
12 837 009
29 000
4 348 711
256 740
61 670
17 533 130

Prostředky na platy
OON
Zákonné odvody
FKSP
ONIV - přímý

Příspěvky a dotace MŠMT celkem
ÚZ 33063

Úč. prostředky na projekt-Šablony II (v 2019)
Neinvestiční projekty celkem
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čerpáno
12 837 009
29 000
4 348 711
256 740
61 670
17 533 130
526 031,99
526 031,99
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Všechny příspěvky a dotace byly použity v souladu s účelovým určením.
Komentář k výsledku hospodaření:
Škola se snaží hospodařit tak, aby ve výsledku dosáhla úspor, které po
převedení do fondů umožní nákup dražšího zařízení (prioritně klavírních křídel)
tak, jako v předchozích letech.
Díky doplňkové činnosti může organizovat i větší kulturní akce pro děti
v katolickém a kulturním domě. V tabulkách jsou údaje za rok 2021, kdy z důvodu epidemie doplňková činnost nebyla realizována. Na jaře roku 2022 byly
akce v rámci doplňkové činnosti obnoveny.
3. Mzdové náklady, průměrný plat
Náklady na mzdy zaměstnanců
Průměrný plat pedagogického zaměstnance
Průměrný plat nepedagogického zaměstnance

12 866 009
48 258
29 062

Průměrný měsíční plat pedagogického i nepedagogického zaměstnance
vzrostl.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2021/2022 se v ZUŠ Zdeňka Buriana inspekce neuskutečnila.

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. V tomto roce proběhly online. Učitelé sami sledují a vyhledávají vhodné akreditované vzdělávací kurzy a semináře pořádané 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.
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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. Ve školním roce 2021/2022 se žádné mezinárodní akce neuskutečnily.
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 vyhlášena mezinárodní hudební i výtvarná soutěž ONLINE, která se setkala s velkým ohlasem a účastnilo se jí
několik set soutěžících. Konala se pod záštitou starosty města Kopřivnice. Další plánované akce se z důvodu karantén neuskutečnily.

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. Hudební obor trvale spolupracuje s komorním orchestrem města Kopřivnice, taneční obor
s městským dechovým orchestrem.
Spolupracujeme i s místním Regionálním muzeem Kopřivnice, pro které zajišťujeme hudební program na vernisážích výstav. Někteří žáci 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.
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.
Zajištění dodržování zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
Naplnění zákona č.101/2000Sb. je ošetřeno písemným souhlasem rodičů, který
je součástí přihlášek. Zároveň rodiče podepisují samostatný souhlas dle osnovy GDPR
a ten je zakládán jako součást přihlášky.
Podmínky studia 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. 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 vyučující v předmětových komisích, podklady dodali vedoucí oborů a odloučených pracovišť
v červnu 2022. Výroční zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy, na informačním panelu v chodbě školy a na webových stránkách školy. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě 27. 9. 2022.
Ve školním roce 2021/2022 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 27. 9. 2022
Mgr. Zdeněk Babinec
ředitel školy
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