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a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
-------------------------------------------------------- 
 

Název zařízení    :   Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily 
       Ostrava Svinov 
 

 
 Sídlo     :  Bílovecká 1  

721 00 Ostrava – Svinov 
 
 

 Právní forma   :  příspěvková organizace 
 
 
 Zřizovatel    :  Statutární město Ostrava, 
       Městský obvod Svinov 
       Bílovecká 69,  

721 00 Ostrava – Svinov 
 

 
IČO     :  70631719 
 
IZO     :  108034160 
 
 
zařazení do sítě škol   :  19.3.1996 
 
celková kapacita školy  :  310 žáků 
 
odloučené pracoviště:  :   Rošického 1082, Ostrava Svinov 
 
 
ředitelka školy   :  Marie Malinová, dipl. um. 
        
KONTAKTY: 
internetová adresa školy  :  www.zussvinov.cz 
 
e-mail    :  zussvinov@post.cz 
 
tel:     :  596 966 506,  605 873 018 
 

 
 Škola provozuje svou činnost v nájmu v budově Základní školy a mateřské školy  

Ostrava - Svinov a to převážně v odpoledních hodinách pracovních dnů. 



 

 3 

 
b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PLÁNŮ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přehled  počtu žáků studujících v jednotlivých oborech  
ve školním roce 2017/2018 
 
 
 
Studijní zaměření 
 

 
ŠVP 

 
počet žáků 

Hra na zobcovou flétnu ne 1 
Hra na zobcovou flétnu B ano 19 
Hra na zobcovou flétnu ano 19 
Hra na příčnou flétnu ano 1 
Hra na klarinet ano 1 
Hra na saxofon ano 5 
   
Hra na housle ne 1 
Hra na housle ano 8 
Hra na kytaru ne 4 
Hra na kytaru ano 21 
   
Hra na bicí nástroje ano 5 
   
Hra na klavír ne 3 
Hra na klavír ano 56 
Hra na klavír trochu jinak ano 1 
Hra na keyboard ano 23 
Hra na varhany ano 4 
   
Přípravná hudební výchova ano 7 
Sólový zpěv ano 29 
   
Výtvarný obor ne 6 
Výtvarná tvorba ano 100 
Výtvarná tvorba  žáci vyjmutí ze stát. dotace SPD ano 3 
 
Žáci celkem na konci školního roku 2017/2018 

 
 

 
317 
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PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ 

 
 
Hudební obor 
 

Škola pracovala podle upravených učebních plánů schválených MŠMT pod č.j. 
18 418/95-25  
 
1. stupeň základního studia 

 
č. 2a – hra na klavír pro žáky od 7 let 
č. 3   – hra na housle pro žáky od 7 let 
č. 5a – hra na zobcovou flétnu pro žáky od 7 let 
č. 8   – hra  na kytaru pro žáky od 7 let 
 
 
  Výtvarný obor 
 
Podle vzdělávacího programu  schváleného MŠMT pod č.j.18455/2002-22 
č. 2 – základní studium  
 
Od září 2012 vyučujeme dle Školního vzdělávacího programu 

5.2.1 Vyučovací předmět Hudební nauka  
5.2.2 Studijní zaměření Hra na klavír  
5.2.3 Studijní zaměření: Hra na klavír trochu jinak  
5.2.4 Studijní zaměření Hra na keyboard  
5.2.5 Studijní zaměření Hra na varhany 
5.2.6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu  
5.2.7 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu B  
5.2.8 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu  
5.2.9 Studijní zaměření Hra na klarinet  
5.2.10 Studijní zaměření Hra na saxofon  
5.2.11 Studijní zaměření Hra na housle  
5.2.12 Studijní zaměření Hra na kytaru 
5.2.14 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje  
5.2.15 Studijní zaměření Sólový zpěv  
 

5.3.1. Studijní zaměření Výtvarná tvorba 
 
 
Kompletní znění ŠVP je veřejně přístupné na vyžádání ve škole a na školních internetových 
stránkách. 
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c) RÁMCOVÝ POPIS  PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy - k 30. 6. 2018 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 
/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

18/13,867 3/2,25 15/11,617 

 
 

II. Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy)  

          – k 30. 6. 2018 

Počet učitelů 

Vysoká škola 
 

Konzervatoř  
absolutorium 

Konzervatoř 
maturita 

Konzervatoř  
studující 

bez kvalifikace 

magisterské 
stud. 

bakalářské 
stud. 

    

6 1 7 1 0 0 

 
 

III. Učitelé – podle délky praxe - k 30. 6.2018 
Počet učitelů s praxí 

do 6let do 12 let do 19 let do 32 let  více než 27 let 

2 2 7 3 1 

 
 

Ve školním roce 2017/2018 vyučovali v naší škole tito pedagogové: 
 
Výtvarný obor: 
 
Mgr Lucie Otisková  
Mgr. Lucie Petrošová  
 
Hudební obor: 
 
Mgr. Jekatěrina Garbová - klavír 
Mgr. Art. Jan Melkus - housle 
Ester Hrubá, DiS. - kytara 
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Romana Ježková, DiS. - sólový zpěv  
Markéta Komarová, DiS.- klavír 
Jaromír Kračmer - zobcová a příčná flétna, hra na klavír trochu jinak 
BcA. Lukáš Kubenka -  varhany 
Marie Malinová, dipl. um. - klavír, sborový zpěv 
Jiří Martinak - zobcová flétna, klarinet, saxofon 
Petra Kubenková, DiS.-  sólový zpěv, hudební nauka 
Mgr. Jiří Šimáček - keyboard  
Mgr. Lenka Škrlová - bicí nástroje  
Ivana Žáková - klavír 

 
   nepedagogičtí pracovníci 

 
Ekonomické, provozní a personální záležitosti zajišťovala účetní, p. Jarmila Hejduková. 
O pořádek v námi využívaných prostorách budovy se staraly  dvě uklízečky na kratší 
pracovní úvazek -  p. Jana Kahajová a p. Miroslava Malínková  
Úklid velké budovy základní školy je náročný, zvláště  když výuka v ZUŠ probíhá ve 
všech prostorách budovy. Výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách od 11,45 – až 
do 19,30  a   následující den ráno v části  stejných prostor probíhá výuka žáků základní 
školy.  
 

d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
------------------------------------------------------------------- 
 

Jako každoročně  v květnu proběhlo přijímací řízení do naší školy na školní rok 
2018/2019. Do základního studia a studia pro dospělé v hudebním i výtvarném oboru 
jsou žáci přijímáni na základě úspěšného vykonání přijímací talentové zkoušky. Při 
přijímacích zkouškách do hudebního oboru se prověřovala především kvalita hudebního 
sluchu a rytmické cítění.  

Při přijímání do výtvarného oboru se hodnotilo prokázání kreativity a citu pro 
barevnost a kompozici a dále schopnost soustředění dětí na práci v delším časovém 
úseku. 
 V případě přechodu žáka z jiné ZUŠ nebo přijímání staršího žáka je tento žák  
zařazen do příslušného ročníku podle výsledku přijímací talentové zkoušky a 
prokázaného dosavadního vzdělání. 
 

 
obor Žáci nově přijatí ke studiu k 1.9.2018 

 
HUDEBNÍ 

 
 

29 
VÝTVARNÝ  

15 
CELKEM 34 
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e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Měřítkem celoročního vzdělávání žáků  v hudebních oborech byly postupové a 
závěrečné   zkoušky povinné pro všechny žáky dle vyhlášky č.71/2005Sb. 
Podkladem k hodnocení byly učební osnovy a pro žáky studující podle ŠVP školní 
ročníkové výstupy. 
 Závěrečné zkoušky z hudební teorie proběhly ve dnech 28. – 31.5. 2018, závěrečné a 
postupové zkoušky z hlavních oborů v týdnu od 4. do 8. 6. 2018.  Náhradní termíny byly 
určovány individuálně podle možností školy. 
Výsledky vzdělávání žáků se hodnotí dle klasifikační stupnice známek 1 – 4, u 
postupových zkoušek postupuje – nepostupuje. Studijní výsledky žáků školy jsou 
zaznamenány v třídních knihách,  protokolech o komisionálních zkouškách, kmenových 
výkazech  a katalogových listech. 

 
      

f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Prevence sociálně patologických jevů vyplývá z podstaty naší činnosti; děti ve svém 

volném čase pěstují  zájem o umění a hudbu, prohlubují zájem o ni a to přispívá ke 
kladnému formování jejich osobnosti.  
Prevencí je i osobní kontakt s učitelem, který je velmi blízký, zvlášť v individuálně 
vyučovaných předmětech. V takovém vztahu probíhá mezi učitelem a žákem postupná 
informovanost o volném čase, o zájmech apod, takže učitel může žáka v tomto směru 
kladně ovlivňovat.  
 
 

g) ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v souladu s vnitřní směrnicí 
„Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“, zpracovanou na daný školní rok.  
 
21.10.2017 Ostravská setkání se zpěvem 
                         Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ 
   účastník: Petra Kubenková 
 
4.12.-10.12.2017        Jiné konvičky- kurz keramiky v Keramickém studiu Jarmily 
                         Tyrnerové  v Kohoutově 
   účastníci: Lucie Petrošová, Lucie Otisková 
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13.4. 2018        Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR 
                         účastník: Marie Malinová 
 
5.12.2017          Zákoník práce ve školské praxi 
   účastník: Marie Malinová 
 
9.10.,10.,21.,29.11.2017 Základní umělecké vzdělávání-management ZUŠ 
   účastník: Marie Malinová 
 
 
1.9.2017           ŠVP pro zkušeného učitele 
   účastník: Marie Malinová 
 
16.3., 27.4., 10.5. 2018   Základní umělecké vzdělávání-zkušený učitel 
   účastníci: Jiří Martinak, Jiří Šimáček 
 
6.4.2018   Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony II-určeno ZUŠ 
                        účastníci: Lucie Otisková, Marie Malinová 
 
22.4.2018  Sdílená imaginace-přípravný seminář 16. celostátní přehlídce 
                         výtvarných prací dětí a mládeže 
   účastník: Lucie Otisková 
 
19.5.2018         Hra na elektronické klávesové nástroje 
    účastník: Jiří Šimáček 
 
24.3.-22.4.2018         Tvořivá práce s rytmem-metodický výcvik 
                         účastník: Lenka Škrlová 
 
4.11.2017         Ostravská setkání s bicími nástroji 
                         účastník: Lenka Škrlová 
 

Zaměstnanci školy dále absolvovali školení v rámci BOZP a PO . 
 
 
h)  ÚDAJE O  AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přehled akcí ve školním roce 2017/2018 

20. 9.   akademie k 105. výročí ZŠ Svinov-Zvonoklíček  

23. 9.   smaltování – exkurze VO  
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6. 10.-8. 10. Oči dokořán - ústřední kolo soutěže VO  

10. 10.  varhanní soutěž Brno  

18. 10.  hudební a výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka  

2. 11.   hudební vystoupení na vernisáži   

8. 11.   Inaugurační předehrávka  

10. 11.  Mezinárodní interpretační soutěž v Ostravě  

16. 11.  Čtení z kronik - Zvonoklíček  

21. 11.  Tradiční maškarní adventní koncert  

21. 11.  hrajeme jubilantům obce 

22. 11.  hrajeme jubilantům obce  

22. 11. školní předehrávka  

29. 11. finále soutěže Šumná Ostrava-hudební vystoupení   

30. 11. Magický klavír v proměnách času - Opava  

2. 12.   vánoční jarmark Svinov  

6. 12.   mikulášská školní předehrávka  

7. 12.   mikulášská - senioři  

9. 12.   Ostrava zpívá gospel - Zvonoklíček  

11.12. - 4. 1. Malovaná hudba-vernisáž VO s hudebním vystoupením  

13. 12. Předvánoční koncert v kostele Krista Krále  

15. 12. vánoční koncert na Múzické škole  

16. 12. adventní odpoledne Karolina  

17. 1.   vystoupení na vernisáži v DS Astra  

2. 2.   III ročník Festivalu Gradus ad Parnassum  

7. 2.   školní kolo soutěže ZUŠ – zobcové flétny, zpěv  

21. 2.   třídní předehrávka   
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22. 2.  třídní předehrávka  

27.2.  Klavírní mládí Ostrava 

28.2.  okresní kolo soutěží ZUŠ dechy 

5. 3.   třídní předehrávka   

7. 3.   školní předehrávka  

8.3.  okresní kolo soutěží ZUŠ zpěv 

21.3.  krajské kolo soutěží ZUŠ dechy 

21. 3.   návštěva výstavy v Domě umění - VO 

23. 3.-24. 3. Noc s Andersenem - VO 

27.3.  krajské kolo soutěží ZUŠ zpěv 

27. 3.   exkurze a výstavy Valašské Meziříčí - VO 

10. 4.   exkurze QQ a vernisáž výstavy Jarní salón - VO  

11. 4.   Jarní koncert trojlístku ZUŠ  

18. 4.   den otevřených dveří pro MŠ Polanecká - VO 

18. 4.   Třídní předehrávka   

23. 4.-27. 4. soustředění DPS Zvonoklíček  

24. 4.   den otevřených dveří pro MŠ Stanislavského - VO  

25. 4.   žákovský koncert  

26. 4.   třídní předehrávka   

27. 4.   pietní akt - hudební vystoupení   

30. 4.   Pálení čarodějnic  

2. 5.   přijímací zkoušky  

5. 5.- 6. 5. ústřední kolo soutěží ZUŠ-dechy  

9. 5.   přijímací zkoušky  

11.5.  pěvecká soutěž o Cenu Leoše Janáčka 
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16. 5.   třídní předehrávka   

18. 5.   krajská klavírní přehlídka  

21. 5.   bubenická předehrávka  

24. 5.   Talenty regionu  

24. 5.   třídní předehrávka   

25. 5.   Noc kostelů-koncert chrámové hudby  

26. 5.   festival Múzy na Karolině  

30. 5.   1. absolventský koncert  

1. 6.   koncert ke Dni Matek a Dni Děti  

6. 6.   sázení lípy k výročí republiky - hudební vystoupení   

6. 6.   2. absolventský koncert  

8.- 21.6.  4 návštěvy galerie Plato - VO  

12. 6.   Vivat musica! Hradec nad Moravicí  

14. 6.   plenér Šternberk - VO  

14. 6.   třídní předehrávka   

16.6.  koncert sourozenců Langrových Klimkovice 

22. 6.   klavírní recitál   

23. 6.   svinovská pouť  

27. 6.  JFO dětem  

2.7.-1.9. výstava VO Krétské inspirace 

9.7.-13.7. výtvarný tábor Olympijské hry 
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Školní rok 2017/2018  
 
Začátek nového školního roku probíhal tradičně ve znamení ustálení počtu žáků. 
V poslední době stále platí, že je o studium u nás stále poměrně velký zájem a počet žáků 
mírně převyšuje kapacitu školy. Hned v prvním týdnu se naplno rozbíhá individuální 
výuka, v druhém týdnu pak i kolektivní. 
 
V měsíci září jsme se s dětským pěveckým sborem Zvonoklíček s radostí připojili k oslavám 
105. výročí založení ZŠ Svinov, které vyvrcholily slavnostní akademií 20.9. v tělocvičně ZŠ. 
 
Říjen a částečně i listopad byl plný soutěží. 6.-8.10. se v augustiniánském klášteře ve 
Šternberku konalo ústřední kolo soutěže výtvarných oborů ZUŠ. Získali jsme po jednom ze 
všech možných umístění, tedy zlaté, stříbrné, broznové pásmo a čestné uznání. Potěšující je 
také skutečnost, že se umístily všechny přihlášené práce.  
10.10. se naše varhanní oddělení zúčastnilo celostátní varhanní soutěže v Brně a přivezlo 
si zlaté pásmo. 18.10. pak naši klavíristé a zpěváci na krajské soutěži Múzy Ilji Hurníka 
získali celkem 6 zlatých medailí, 3 stříbrné a 2 bronzové. 
10.11. pak ještě klavíristé přivezli z mezinárodní interpretační soutěže v rámci 
Mezinárodního festivalu slovanské hudby tři bronzová umístění. 
 
Na začátku listopadu jsme slavnostně přivítali naše nové žáčky v hudebním oboru při 
tradiční Inaugurační předehrávce. 
Pak už jsme se naplno pustili do předvánočních akcí. 21.11. proběhl každoroční koncert 
klavírního a pěveckého oddělení v Domově seniorů Slunečnice, kde jsme vždy vřele přijati 
a oceněni. Koncert je pojat jako maškarní, děti vystupují v kostýmech, což přispívá 
k celkové pohodě a neformální atmosféře. 
Ve stejném dni a v následujícím připravili také keyboardisté a saxofonisté pěkný program 
pro jubilanty obce Svinov. 22.11. jsme pak stihli ještě uspořádat podzimní školní 
předehrávku. 
30.11. se naši klavíristé zúčastnili celodenní přehlídky Magický klavír v proměnách času, 
která se konala na Opavské církevní konzervatoři. 
 
2.12. proběhl svinovský vánoční jarmark, na kterém vystoupila přípravná skupina 
sborového zpěvu a žáci Přípravné hudební výchovy. Mikuláše jsme oslavili tradiční školní 
předehrávkou a také jsme následujícího dne přispěli programem na mikulášském setkání 
seniorů obce Svinov. 
 
9.12. zažil opět svou hvězdnou chvíli dětský pěvecký sbor Zvonoklíček. Stejně jako 
v minulém roce dostal možnost připojit se k akci Ostrava zpívá gospel, kdy 170 členný 
pěvecký sbor dospělých nacvičil během krátké doby koncertní program, který letos na dvou 
koncertech předvedl ve zcela zaplněné vítkovické hale Gong. Děti měly se svou písní 
Amazing grace velký úspěch a dočkaly se i potlesku vestoje. 
 
11.12. proběhla vernisáž výstavy VO s názvem Malovaná hudba na ÚMOb Poruba, která 
představovala malé ohlédnutí za oslavami 25. výročí školy a tvorbou kalendáře, na němž 
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byly dětmi zpracované portréty hudebních skladatelů, ale také pedagogů naší ZUŠ. 
Vernisáž doplnilo vystoupení našeho flétnového kvarteta. 
 
 Každoročním vrcholem zimní sezony se stal opět Předvánoční koncert ve svinovském 
kostele Krista Krále, kde se prezentovaly jak sbory (j.h. Ženský komorní sbor Dobroslava 
Lidmily), tak další soubory a sólisté ZUŠ. Dojemně pak opět koncert ukončilo představení 
živého Betlému v podání tanečního kroužku Opavička. 

S druhým pololetím jsme zahájili období třídních předehrávek, na kterých všichni žáci 
dostávají možnost předvést své výsledky rodičům a ostatním spolužákům. Taktéž je to 
možnost pro kolegy, vzájemně si poslechnout své žáky, porovnat a  zhodnotit výsledky své 
práce. Kromě třídních předehrávek do konce školního roku proběhly ještě dva celoškolní 
koncerty, na kterých se představují ti nejlepší žáci napříč studijními zaměřeními. Jako již 
v minulých dvou letech měli žáci klavírního oddělení možnost zúčastnit se mistrovských 
kurzů na Festivalu Gradus ad Parnassum, který se již potřetí konal na ostravské fakultě 
umění OU.  

V následujícím období proběhlo několik akcí výtvarného oboru. Snažíme se doplňovat 
výuku návštěvami různých výstav výtvarného umění a exkurzemi. Naši žáci letos navštívili 
několik výstav - Dům umění Ostrava, galerie ve Valašském Meziříčí, galerie Plato, výstava 
Šternberk; a exkurzí – SUPŠ sklářská a gobelínka Valašské Meziříčí, studio animovaného 
filmu QQ Ostrava. Připojili jsme se také k tradiční celorepublikové akci Noc s Andersenem 
a žáci mohli prezentovat své práce na výstavě ostravských ZUŠ - Jarní salón a na vlastní 
výstavě v knihovně Svinov s názvem Krétské inspirace. V rámci druhého letošního 
absolventského koncertu se nám podařilo propojit oba vyučované obory slavnostním 
závěrem obsolvovaného stupně. Hudebníci se představili na koncertě, výtvarníci na výstavě 
absolventských prací v prostoru předsálí. Tento hudebně-výtvarný večer měl velmi dobrý 
ohlas a jistě se stane každoroční tradicí. Kromě již výše zmíněných soutěžních úspěchů 
výtvarného oboru jsme se mohli těšit z uděleného Čestného uznání na Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavě Lidice, které za svou práci obdržel jeden náš žák. Již tradiční jsou 
dopolední výtvarné dílny pro mateřské školy, které slouží také jako nábor budoucích žáků. 
Z dalších akcí VO lze zmínit účast na hasičském„Pálení čarodějnic“, kde se připravují 
masky do průvodu a koná se výtvarná dílna. Této akce se také účastní hudební obor, 
konkrétně bicí oddělení. A protože naše výtvarnice jsou aktivní i o prázdninách, již 
několikátý rok organizují v létě výtvarný příměstský tábor, který se koná v prostorách ZUŠ, 
letos s názvem „Olympijské hry“. 

Začátkem dubna se v naší ZUŠ konal společný koncert žáků ze tří škol: ZUŠ Polanka, 
Klimkovice, Svinov. Tato spolupráce trvá čtyři roky a vyšlo z ní již několik úspěšných akcí. 
Pro žáky i jejich učitele je vždy zajímavé a inspirativní setkání na takovéto širší úrovni. 
V tomto měsíci také proběhlo týdenní soustředění DPS Zvonoklíček, kterého se také díky 
spolupráci se základní školou mohlo zúčastnit 34 dětí ze všech sborových skupin a podařilo 
se nám zase trochu více stmelit kolektiv a hlavně nacvičit repertoár pro sborová vystoupení 
v květnu a červnu. Rádi bychom tato soustředění organizovali pravidelně, aby se zatím 
slibně nastartovaná činnost pěveckého sboru dále rozvíjela. 
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V tomto školním roce jsme se zapojili do soutěží ZUŠ v oborech zobcová flétna a sólový 
zpěv. Zpěváci získali v okresním kole dvě 2. a dvě 1. ceny. Obě postupující žákyně získaly 
pak v krajském kole 2. cenu. Flétnisté získali v okresním kole jednu 2. cenu a tři 1. ceny. 
Dva postupující žáci získali v krajském kole 1. cenu a z tohoto kola ještě postoupil jeden 
žák do ústředního-celostátního kola a získal tam 2.cenu. Tohoto soutěžního úspěchu si 
považujeme nejvíce, protože projít sítem okresních a krajských kol až do celostátního kola 
je velmi náročné a málokomu se podaří. Na regionální soutěži O cenu Leoše Janáčka pak 
jedna naše žákyně získala ve své kategorii zlaté pásmo.  

Zapojili jsme se také do regionálních přehlídek hudebního oboru, ať už to bylo Klavírní 
mládí – ostravská přehlídka mladých klavíristů, krajská klavírní přehlídka ve Frýdku-
Místku, Talenty regionu – krajská přehlídka napříč hudebními obory nebo Múzy na 
Karolině – krajská přehlídka souborů v rámci festivalu Múziáda, který každoročně pořádá 
krajské sdružení ZUŠ s názvem Múza, jehož jsme členy. Naši flétnisté se pak ještě 
představili na dalším festivalovém koncertu s názvem „Vivat musica“, který se již 
pravidelně koná v zámku Hradec nad Moravicí. 

Z domácích akcí je třeba zmínit ještě chrámový koncert v rámci celostátního projektu Noc 
kostelů. Tento koncert se z čistě varhanního rozrostl o další nástroje a tak jsme letos mohli 
slyšet nejen varhany a zpěv, ale také zobcové flétny a především cembalo, na které jsme se 
velmi těšili a podařilo se nám jej v letošním roce pro výuku zakoupit. 

V závěru školního roku jsme mohli ještě jednou zúročit plody naší kolektivní práce 
s dětským pěveckým sborem Zvonoklíček a to na tradiční svinovské pouti. Několika písněmi 
se představila také naše saxofonová sekce s doprovodem kláves, která se v poslední době 
velmi slibně rozvíjí. 

Dá se říci, že vrcholem závěru školního roku se stal koncert s názvem Janáčkova 
filharmonie dětem, který se koná již tradičně v DKMO v rámci festivalu Múziáda. Na tomto 
koncertu se představují nejlepší žáci našeho regionu, a to jak v roli sólistů, které JFO 
doprovází, tak v roli tutti hráčů, kteří spolu s filharmoniky tvoří festivalový orchestr. Letos 
se podařilo jednomu našemu žáku úspěšně projít konkurzem a mohl si zahrát jako sólista 
s tímto profesionálním tělesem. Před vyprodaným sálem předvedl opravdu mimořádný 
výkon a sklidil zasloužený potlesk. 
 
Přes všechnu tuto veřejnou činnost školy zůstává podstatou naší práce vzdělávací proces, 
soustředění se na každou hodinu, na každého žáka individuálně. Všechny tyto aktivity a 
úspěchy našich žáků svědčí o každodenní trpělivé práci našich pedagogů. Všichni 
pedagogové se dále vzdělávají na různých seminářích a kurzech, někteří jsou také 
výkonnými umělci a pedagogy na konzervatoři. Působí také jako odborní lektoři. Jeden 
z učitelů se jako lektor pravidelně účastní Letní školy staré hudby v Holešově a jedna 
učitelka byla pozvána jako lektorka na seminář organizovaný Janáčkovou konzervatoří 
Ostrava s názvem Problematika výuky hudebně nadaných dětí se speciálními potřebami 
učení. Učitelky výtvarného oboru vykonávají funkci metodiček pro okres Ostrava. 
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i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.  
 
 
j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov je příspěvkovou 
organizací. 
 Škola hospodaří s příspěvky ze státního rozpočtu – náklady na pokrytí platů zaměstnanců 
a s tím souvisejícími odvody na sociální a zdravotní pojištění a odvod do FKSP, dále s  
příspěvky z rozpočtu zřizovatele na předem daný účel. Další částkou jsou příspěvky rodičů 
žáků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů a úroky z bankovních účtů. 

Hlavním příjmem organizace je příspěvek rodičů. Jeho výše se každoročně 
přezkoumává a upravuje dle platné legislativy. Každoročně je nabízena možnost slev, 
zvláště pro rodiny ve svízelné sociální situaci a také pro žáky, kteří studují více oborů. 
Kritéria poskytování slev jsou uveřejněna na vývěsce školy a na internetových stránkách 
školy. Splatnost příspěvku je rozdělena do tří částek. V červnu je splatná záloha na 1. 
pololetí následujícího školního roku a to hlavně z důvodu velkého zatížení rodinných 
rozpočtů souvisejícího s počátkem školního roku v základních školách. Doplatek na 1. 
pololetí je splatný k 31. říjnu. Příspěvek na 2. pololetí má splatnost  31. ledna. 
 Výdaje jsou vynakládány na běžný provoz školy. Zajištění materiálu  v sobě sdružuje 
jak běžný provozní materiál – kancelářské potřeby včetně papíru, čisticí prostředky a 
potřeby, materiál na údržbu, ale také materiál související s výukou – materiál pro výtvarný 
obor, odborná literatura, notový materiál, tiskopisy, pomůcky pro výuku, hudební nástroje,  
nábytek a zařízení  a další. Nemalou část z našich provozních prostředků vynakládáme na 
zajištění oprav a udržování  kancelářských strojů a hudebních nástrojů , ale také na údržbu 
a zvelebení učeben. Velkou položkou jsou služby – jedná se o poštovné, zpracování platů a 
statistik, telekomunikační služby, školení a v neposlední řadě také závodní stravování. 
Podrobnější rozbor hospodaření školy je   pravidelně  předkládán zřizovateli. 
 
Další kontroly a inspekční činnost: 
 
Pravidelné kontroly hospodaření organizace provádí zřizovatel - Statutární město Ostrava 
městský obvod Svinov. Ve školním roce 2017/18 byla provedena kontrola hospodaření dne 
12.6.2018.  Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 
 
 
k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
V současné době škola není zapojena do žádného mezinárodního programu. 
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l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ    
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Škola nabízí vzdělávací možnosti pro dospělé, na které se již nevztahuje státní dotace 
především ve výtvarném oboru. V hudebním oboru je možné studovat Souborovou hru 
speciál pro SPD, kde se tito žáci zapojují do již existujících souborů, které tvoří žáci 
dotovaní. 
 
 
m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH       
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
V uplynulém školním roce nebyl naší školou realizován žádný projet financovaný z cizích 
zdrojů. 
 
    
n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI     
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE     
VZDĚLÁVÁNÍ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Naše škola spolupracuje s organizacemi, v nichž se sdružují základní umělecké školy 
našeho kraje - Múza a Asociace základních uměleckých škol ČR - AZUŠ.  
Partnerem je také NIDV – Národní ústav pro další vzdělávání a dále agentury, které 
nabízejí lektory se speciálními programy dalšího vzdělávání učitelů. 
Úzce spolupracujeme se ZŠ a MŠ Ostrava Svinov, místním obecním úřadem, svinovskou 
knihovnou. 
Při pořádání koncertů a výstav spolupracujeme také s domovy seniorů a ostravskými 
galeriemi a sousedními ZUŠ-Klimkovice a Polanka n.O. 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci  školy dne  11.9.2018 
 
 
 
 
 
Ostrava – Svinov 
11.9.2018     --------------------------------------------------------- 

Marie Malinová, dipl. um 
ředitelka Základní umělecké školy  
Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov 


