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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.
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b) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PLÁNŮ
-------------------------------------------------------------------------------------Přehled počtu žáků studujících v jednotlivých oborech
ve školním roce 2018/2019
Studijní zaměření

ŠVP

Hra na zobcovou flétnu B
Hra na zobcovou flétnu
Hra na klarinet
Hra na saxofon

ano
ano
ano
ano

14
22
2
8

Hra na housle
Hra na kytaru
Hra na elektrickou kytaru
Hra na bicí nástroje

ano
ano
ano
ano

11
23
3
6

Hra na klavír
Hra na klavír trochu jinak
Hra na keyboard
Hra na varhany

ano
ano
ano
ano

57
1
22
6

Přípravná hudební výchova
Sólový zpěv

ano
ano

5
28

Výtvarná tvorba
Výtvarná tvorba žáci vyjmutí ze stát. dotace SPD

ano
ano

105
3

Žáci celkem na konci školního roku 2018/2019

počet žáků

316

PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ
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
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5.2.7 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu B
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
5.2.13 Studijní zaměření Hra na elektrickou 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.
c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY
Údaje o pracovnících školy
I.

Základní údaje o pracovnících školy - k 30. 6. 2019

Počet pracovníků
celkem fyzický
/přepočtený

nepedagogických
fyzický/přepočtený

pedagogických
fyzický/přepočtený

3/2,25

15/10,948

18/13,198

II.

Učitelé – podle nejvyššího dosaženého vzdělání (absolvované školy)
– k 30. 6. 2019

Počet učitelů
Vysoká škola

Konzervatoř
absolutorium

Konzervatoř
maturita

Konzervatoř
studující

bez kvalifikace

6

1

0

0

magisterské bakalářské
stud.
stud.
7

1

III.

Učitelé – podle délky praxe - k 30. 6.2019
Počet učitelů s praxí

do 6let

do 12 let

do 19 let

do 32 let

více než 32 let

1

2

4

7

1
5

Ve školním roce 2018/2019 vyučovali v naší škole tito pedagogové:
Výtvarný obor:
Mgr Lucie Otisková
Mgr. Lucie Petrošová
Hudební obor:
Mgr. Ekaterina Garbová - klavír
Ester Hrubá, DiS. - kytara
Romana Ježková, DiS. - sólový zpěv
Jaromír Kračmer - zobcová flétna, hra na klavír trochu jinak
BcA. Lukáš Kubenka - varhany
Petra Kubenková, DiS.- sólový zpěv, hudební nauka, sborový zpěv
Marie Malinová, dipl. um. - klavír, sborový zpěv
Jiří Martinak - zobcová flétna, klarinet, saxofon
Mgr. Art. Jan Melkus – housle
Mgr. Veronika Smoradová - klavír
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
2019/2020. 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.
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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 1.9.2019

HUDEBNÍ

39
VÝTVARNÝ

19
CELKEM

58
e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
-----------------------------------------------------------------------------Měřítkem celoročního vzdělávání žáků v hudebních oborech byly postupové a
závěrečné zkoušky povinné pro žáky dle Školního vzdělávacího programu.
Podkladem k hodnocení byly pro žáky studující podle ŠVP školní ročníkové výstupy.
Závěrečné zkoušky z hudební teorie proběhly ve dnech 27. – 31.5. 2019 závěrečné a
postupové zkoušky z hlavních oborů v týdnu od 3. do 7. 6. 2019. 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.
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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.
29.-30.8.2018 - seminář : Setkání ředitelů ZUŠ - Kopřivná
účastník – Marie Malinová, dipl. um.
Říjen – listopad 2018 – rekvalifikační studium Zdravotník zotavovacích akcí
Ostravská univerzita, lékařská fakulta
účastník – Petra Kubenková, DiS.
4. 10.2018

- Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy
Národní institut pro další vzdělávání
účastník – Petra Kubenková, DiS.

24.1.2019

- vzdělávací akce : Osobnostně sociální rozvoj pedagoga
Kunčice pod Ondřejníkem
účastník – Marie Malinová, dipl. um.

2.5.2019

- Seminář : Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě
účastník – Mgr. Lucie Otisková

24.- 25.5.2019 - Rozborový seminář Sdílená imaginace – Zlín
účastník – Mgr. Lucie Otisková, Mgr. Lucie Petrošová
22.-28.6.2019 - Keramický kurz Keramika do zahrad – Kohoutov
účastník – Mgr. Lucie Otisková, Mgr. Lucie Petrošová
Zaměstnanci školy dále absolvovali školení v rámci BOZP a PO .

h) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přehled akcí:

7.9.-26.9.2018

Výstava výtvarného oboru „My“ v DKMO

2.10. 2018

Vystoupení pro seniory obce Svinov

3.10. 2018

Vystoupení pro seniory obce Svinov

17.10. 2018

Hudební a výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka

1.11. 2018

Vystoupení na vernisáži ve svinovské knihovně

11.11. 2018

Mezinárodní interpretační soutěž v rámci Festivalu slovanské hudby

15.11. 2018

Workshop kaligrafie ve výtvarném oboru

19.11. 2018

Exkurze VO - galerie Sokolská

21.11. 2018

Exkurze VO - galerie Sokolská

21.11. 2018

Školní předehrávka

22.11. 2018

Přehlídka Magický klavír v proměnách času v Opavě

26.11. 2018

Tradiční maškarní adventní koncert v DS Slunečnice

1.12.2018

Seminář E.Garbové na JKO s interpretační účastí našich žáků

1.12. 2018

Vystoupení na svinovském vánočním jarmarku

1. a 2.12. 2018

Ostrava zpívá gospel-Zvonoklíček

4.12. 2018

Mikulášská školní předehrávka

5.12. 2018

Vystoupení na mikulášském setkání seniorů

7.12. 2018

Tradiční maškarní mikulášský koncert v Múzické škole Ostrava

11.12. 2018

Třídní předehrávka

12.12. 2018

Tradiční předvánoční koncert v kostele Krista Krále

15.12. 2018

Vystoupení v OC Karolina
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17.12. 2018

Předvánoční koncert pro sdružení stomiků

20.12. 2018

Třídní předehrávka

1. a 2.2.2019

Klavírní festival Gradus ad Parnassum

Únor2019

soutěžní přehlídka Můj sen-VO
soutěžní přehlídka Lidice-VO

19.2. 2019

Exkurze VO-Opava

20.2. 2019

Školní předehrávka nových žáků

26.2. 2019

Klavírní mládí-městská klavírní přehlídka

7.3. 2019

Třídní předehrávka

7.3.2019

Exkurze VO-Opava

13.3.2019

Školní předehrávka

19.3. 2019

Jarní koncert trojlístku ZUŠ

28.3.2019

Přehlídka opavské konzervatoře Máme rádi baroko

28.3. 2019

Třídní předehrávka

29.3.2019

Noc s Andersenem – VO ve spolupráci s knihovnou Svinov

2.4. 2019

Večer se zobcovou flétnou

7.4.2019

Interpretační soutěž Pro Bohemia

10.4. 2019

Třídní předehrávka

12.4. 2019

Krajská klavírní přehlídka

16.4. 2019

Zrzavý salon – výtvarná přehlídka MS a OL kraje

17.4. 2019

Školní předehrávka

23 a 24.4.2019

Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

24.-28.4. 2019

Soustředění DPS Zvonoklíček

30.4. 2019

Pálení čarodějnic

7.5. 2019

Třídní předehrávka
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13.5. 2019

Třídní předehrávka

13.5.2019

Jarní koncert duchovní hudby

15.5.-16.6.2019

Výstava VO Ostravy „Skryté světy“

20.5. 2019

Výchovný koncert pro předškoláky

22.5.2019

Třídní předehrávka

24.5.-7.6.2019

Sdílená imaginace Zlín – VO

26.5. 2019

Festival Moravskotřebovské arkády

28.5. 2019

Talenty regionu na JKO

29.5. 2019

1. absolventský koncert s vernisáží absolventů VO

31.5. 2019

Třídní předehrávka

31.5. 2019

Múziáda – Múzy ve světě techniky-výstava

4.6.2019

Múziáda - přehlídka Vivat musica!

5.6. 2019

2. absolventský koncert s vernisáží absolventů VO

6.6. 2019

graffiti – VO – farní plot

7.6. 2019

Koncert ke Dni dětí na Múzické škole Ostrava

7.6. 2019

Varhanní koncert

11., 12.6. 2019

odborník ve výuce-stolař-výroba laviček

13.6. 2019

Třídní předehrávka

20.6. 2019

Múziáda – koncert JFO dětem

22.6. 2019

Svinovská pouť
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Školní rok 2018/2019
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.
Dostali jsme možnost vyzkoušet nový výstavní prostor – galerii v Domě kultury
města Ostravy. Na počátku roku tam výtvarný obor realizoval výstavu s názvem „My“ a na
vernisáži vystoupil také hudební obor.
Tradičně v říjnu proběhla dvě vystoupení pro seniory obce, na kterých se představili
naši saxofonisté s doprovodem kláves.
V podzimním období tohoto roku jsme se opět zúčastnili dvou soutěží. Hudebníci
přivezli dvě zlaté a dvě stříbrné pásma z regionální soutěže Múzy Ilji Hurníka. Zlato získali
klavíristé Karel Bilčík a Amálie Langrová, stříbro pak Tereza Honová a Barbora Plevová.
Z téže soutěže pak výtvarníci přivezli dvě zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové medaile.
Markéta Burová a Agáta Raszková získaly zlato, Jakub Malchárek, Kateřina Kopecká a
Magdaléna Hrbáčová stříbro, Beáta Nekorancová a Eva Bijoková bronz. Na Mezinárodní
soutěži slovanské hudby Ostrava se umístila na 3. místě žákyně klavírního oddělení Tereza
Honová.
Na vernisáži výstavy fotografií svinovského rodáka Antonína Bosáka v místní
knihovně vystoupili žáci kytarového oddělení.
Zajímavá akce se uskutečnila ve výtvarném oboru, kdy se naskytla příležitost navázat
spolupráci se společností pro korejskou kulturu. Výsledkem byl workshop korejské
kaligrafie pro žáky našeho výtvarného oboru.
V listopadu výtvarný obor navštívil dvakrát galerii Sokolská a zúčastnil se
animačních programů, které galerie organizuje.
Na podzimní školní předehrávce jsme pak mohli vyslechnout a zhodnotit
interpretační dovednosti našich žáků napříč všemi studijními zaměřeními.
Již tradičně se v podzimním období koná na opavské ZUŠ festival Magický klavír
v proměnách času. V tomto školním roce se ho zúčastnili žáci klavírního oddělení Karel
Bilčík, Michaela Schönwälderová, Tereza Honová a Sára Medulová.
Žáci klavírního a pěveckého oddělení také měli možnost se představit na mnoha
dalších akcích, jako byl tradiční adventní koncert pro vděčné publikum Domova seniorů
Slunečnice, koncert pro posluchače semináře p.uč. Ekateriny Garbové na Janáčkově
konzervatoři Ostrava, maškarní mikulášský koncert na Múzické škole v Ostravě nebo
vystoupení v OC Karolina. Na místní kulturní akci Rozsvícení vánočního stromu se
představili naši kytaristé.
Vrcholem sezony, zvlástě pro dětský pěvecký sbor Zvonoklíček, se opět stala účast na
6. ročníku akce Ostrava zpívá gospel a následně Tradiční předvánoční koncert ve
svinovském kostele Krista Krále. Tento koncert každoročně pořádáme ve spolupráci
s římskokatolickou farností Svinov, ZŠ a MŠ Svinov a folklorním kroužkem Opavička.
S velmi dobrý ohlasem se pak setkal také předvánoční koncert pro sdružení stomiků, který
jsme uskutečnili ve spolupráci s Ženským komorním sborem D.Lidmily.
S druhým pololetím jsme zahájili období třídních předehrávek, na kterých všichni
žáci dostávají možnost předvést své výsledky rodičům a ostatním spolužákům. Taktéž je to
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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 letech měli žáci klavírního oddělení možnost zúčastnit se mistrovských kurzů na
Festivalu Gradus ad Parnassum, který se již počtvrté konal na ostravské fakultě umění OU.
Klavíristé se letos předvedli také na dvou tradičních regionálních klavírních
přehlídkách, u nichž jedna-městská, s názvem Klavírní mládí, se koná každoročně, druhákrajská jen v roce, kdy neprobíhají soutěže ZUŠ v oboru klavír.
Dlouhodobě spolupracujeme s blízkými základními uměleckými školami v Polance
n.O. a Klimkovicích. a proto jsme se letos opět zúčastnili společného koncertu našich žáků,
který se tentokrát konal v nově rekonstruovaném sále ZUŠ v Polance.
Zajímavou, také již tradiční akcí, je festival Máme rádi baroko, který se koná na
Církevní konzervatoři v Opavě. Letos jsme měli zastoupení v oboru klavír a zpěv. Zúčastnit
se mohou žáci ZUŠ i konzervatoří, kteří hrají a zpívají barokní hudbu v libovolném
obsazení.
Jeden koncert ve spolupráci s opavskou konzervatoří se konal také v naší ZUŠ. Měli
jsme možnost vyslechnout výkony našich flétnistů a jejich kolegů z konzervatoře vedle sebe,
což bylo srovnání velmi zajímavé a přínosné.
Výtvarníci se opět zapojili ve spolupráci se svinovskou knihovnou do celostátní akce
Noc s Andersenem a žáci měli možnost své práce prezentovat na přehlídce výtvarných
oborů ZUŠ moravskoslezského a olomouckého kraje s názvem Zrzavý salon.
Soutěžní úspěch na jaře přivezli naši klavíristé ze soutěžní přehlídky Mládí a
Bohuslav Martinů, která se konala ve skladatelově rodném městě-Poličce. Tereza Honová
získala 1.cenu a zvláštní cenu za interpretaci skladby, Sára Medulová pak 3.cenu.
Významné úspěchy letos zaznamenal také výtvarný obor, který se mimo jiné zúčastnil
také několika soutěžních přehlídek. Na 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a
mládeže Sdílená imaginace Zlín získal projekt Taje cenu kurátorů výstavy. Individuální
Medaili Lidická růže získala na 47. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice Tereza
Klegová, čestné uznání pak Šarlota Bogdalíková, Anna Ciencalová, Magdalena Janošcová
a Eliška Stupková. Na celostátní výtvarné soutěži Můj sen v Příboře pak 1.cenu obdržela
Alžběta Prajzová.
V dubnu se uskutečnilo soustředění DPS Zvonoklíček, kterého se zúčastnilo 40 dětí.
Počet dětí opět mírně vzrostl a kvalita i činnost sboru se úspěšně rozvíjí. Na této akci se
sbor vždy dobře sezpívá a stmelí, aby pak mohl své umění předvést na jarních vystoupeních
tohoto školního roku. Letos jsme opět vyjeli na festival do Moravské Třebové, zazpívali
jsme si s Janáčkovou filharmonií Ostrava v projektu JFO dětem a vystoupili na svinovské
pouti.
Úspěšně proběhla akce Pálení čarodějnic, do které se zapojili jak bubeníci při
průvodu a obřadu spálení čarodějnice, vyrobené našimi výtvarníky, tak vyučující
výtvarného oboru s čarodějnickou výtvarnou dílnou.
Navázali jsme spolupráci s Vítkovickým komorním orchestrem a v květnu se konal
koncert duchovní hudby, kde si jako sólista s tímto orchestrem zahrál flétnista Ondřej
Szymik.
V květnu také zahájila výstava Skryté světy v bývalém ostravském dole Michal. Na
vernisáži se představila naše nově založená rocková kapela a výstavu zorganizovala ve
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spolupráci s dalšími kolegy naše vyučující Lucie Otisková, okresní metodička výtvarného
oboru ZUŠ.
Krajské přehlídky na Janáčkově konzervatoři s názvem Talenty regionu se letos
zúčastnili žáci flétnového a klavírního oddělení. Každoročně se zde představují nejlepší
žáci ZUŠ moravskoslezského kraje napříč hudebními obory.
V závěru školního roku se pak vždy koná absolventský koncert/výstava žáků I. a II.
stupně. I. stupeň absolvuje po 7 letech studia, II. stupeň pak po daších 4 letech. Letos se
kvůli většímu počtu absolventů konaly koncerty dva, což nás velmi těší. Je pro nás důležité
udržet zájem dětí dlouhodobě, abychom v nich měli čas upevnit získané dovednosti a vztah
k umění.
Za zmínku stojí ještě vystoupení našich žáků na koncertě Vivat musica! v Hradci nad
Moravicí, který se konal v rámci festivalu Múziáda, pořádaný sdružením Múza – ZUŠ
moravskoslezského kraje, jehož jsme členem.
V červnu se také konal varhanní koncert, který bývá tradičně součástí celostátního
projektu Noc kostelů, ale z důvodu malování svinovského kostela byl odložen.
Zajímavou stopu ve veřejném prostoru zanechal výtvarný obor, který zahájil práci
na zkrášlení farního plotu originálním graffiti. V této činnosti bude dále pokračovat
v příštím školním roce. Na školní zahrádce žáci s panem stolařem v rámci projektu Šablony
vyrobili krásné dřevěné lavičky.
Sezonu jsme zakončili vystoupením na tradiční svinovské pouti, kde se představil jak
již zmíněný DPS Zvonoklíček, tak naše saxofonová sekce s doprovodem keyboardu,
příležitost dostala také rocková kapela.
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. Učitelka výtvarného oboru vykonává funkci metodičky pro okres Ostrava.
i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
--------------------------------------------------------------------------------------Ve školním roce 2018/2019 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
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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. V roce 2018 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.

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.
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m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Škola se zapojila do programu EU s názvem Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání, Výzva č.02_18_063 pro Šablony II. Název projektu je Podpora vzdělávání
v ZUŠ, datum zahájení realizace 1.2.2019, datum ukončení 31.1.2021.
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 27.8.2019

Ostrava – Svinov
27.8.2019

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