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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 na konci školního roku v jednotlivých oborech  
ve školním roce 2020/2021 
 
 
Studijní zaměření 
 

 
počet žáků 

Hra na zobcovou flétnu B 15 
Hra na zobcovou flétnu 18 
Hra na klarinet 2 
Hra na saxofon 10 
Hra na housle 14 
Hra na kytaru 25 
Hra na elektrickou kytaru 4 
Hra na basovou kytaru 2 
Hra na bicí nástroje 6 
Hra na violoncello 5 
Hra na klavír 57 
Hra na klavír trochu jinak 1 
Hra na keyboard 24 
Hra na varhany 9 
Hra na cembalo 1 
Přípravná hudební výchova 4 
Sólový zpěv 27 
Výtvarná tvorba 86 
Výtvarná tvorba  žáci vyjmutí ze stát. dotace  10 
 
Žáci celkem na konci školního roku 2021/2022 

 
320 

 
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 cembalo 
5.2.7 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu  
5.2.8 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu B   
5.2.10 Studijní zaměření Hra na klarinet  
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5.2.11 Studijní zaměření Hra na saxofon  
5.2.12 Studijní zaměření Hra na housle  
5.2.13 Studijní zaměření Hra na violoncello 
5.2.14 Studijní zaměření Hra na kytaru 
5.2.15 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 
5.2.16 Studijní zaměření Hra na basovou kytaru 
5.2.17 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje  
5.2.18 Studijní zaměření Sólový zpěv  
5.3.1. Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 
Aktuální znění ŠVP je  přístupné na školních internetových stránkách a na vyžádání ve 
škole. 
 

c) RÁMCOVÝ POPIS  PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

Údaje o pracovnících školy 
 

I. Základní údaje o pracovnících školy - k 30.6.2022 

Počet pracovníků 

celkem fyzický 
/přepočtený 

nepedagogických  
fyzický/přepočtený 

pedagogických 
fyzický/přepočtený 

21/15,251 3/2,431 18/12,820 

 

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

          – k 30.6.2022 

Počet učitelů 

Vysoká škola 
 

Konzervatoř  
absolutorium 

Konzervatoř 
maturita 

Konzervatoř  
studující 

bez kvalifikace 

magisterské 
stud. 

bakalářské 
stud. 

    

8 2 7 1 0 0 

 

III. Učitelé – podle délky praxe - k 30.6.2022 
Počet učitelů s praxí 

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

1 2 5 5  0 5 
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Ve školním roce 2021/2022 vyučovali v naší škole tito pedagogové: 
 
Výtvarný obor: 
Mgr. Lucie Otisková  
Mgr. Lucie Petrošová  
Hudební obor: 
Nikos Engonidis- violoncello 
Mgr. Ekaterina Garbova - klavír 
Romana Ježková, DiS. - sólový zpěv  
Mgr.art. Hana Kapitančíková - kytara 
Jaromír Kračmer - zobcová flétna, hra na klavír trochu jinak 
Jan Krompolc - kytara 
BcA. Lukáš Kubenka -  varhany, cembalo 
Petra Kubenková, DiS.-  sólový zpěv, hudební nauka, sborový zpěv 
Bc. Stanislav Kvoch - kytara 
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 ve většině  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 
2022/2023.  

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 hodnotí prokázání kreativity a citu pro 
barevnost a kompozici a dále schopnost soustředění dětí na práci v delším časovém 
úseku. 
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 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. 

 

 
 
 

e) VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠVP 
 

 
Plnění školních ročníkových výstupů je pravidelně sledováno a hodnoceno jednak učiteli 

a pak také prostřednictvím veřejných vystoupení a postupových zkoušek. Plnění výstupů 
jednotlivých ročníků hodnotíme u většiny žáků jako velmi dobré. Pokud se podaří udržet 
motivaci žáka, aby prošel alespoň celým 1. stupněm vzdělávání v ZUŠ, lze říci, že se nám 
daří dosahovat klíčových kompetencí, tedy výchovy samostatného, technicky vybaveného, 
poučeného a vnímavého kulturního jedince.  
Daří se také naplňovat vizi školy v rozšiřování nabídky studijních zaměření. 

 
   

f) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
 Měřítkem celoročního vzdělávání žáků  v hudebních oborech jsou postupové a 
závěrečné   zkoušky povinné pro žáky dle Školního vzdělávacího programu. 
Podkladem k hodnocení žáků jsou školní ročníkové výstupy podle ŠVP. 
 Závěrečné zkoušky z hudební teorie proběhly v týdnu od 30.5.2022. 
Závěrečné a postupové zkoušky z hlavních oborů proběhly v týdnu od 6.6.2022. 
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. 

 
 
 
 
      

obor Žáci nově přijatí ke studiu k 1.9.2022 
 

HUDEBNÍ 
 

 
39 

VÝTVARNÝ  
31 

CELKEM  
70 
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g) 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. Rizikové chování jsme v naší škole nezaznamenali. V tomto školním 
roce u nás nestudoval žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaný, 
mimořádně nadaný nebo s nárokem na poskytování jazykové přípravy. 
 

h) ÚDAJE O  DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 
ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje v souladu s vnitřní směrnicí 
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  
 
28.8.-3.9.2021  Keramika do zahrad 
   Keramické studio Jarmily Tyrnerové  

Kohoutov 
účastníci: Mgr. Lucie Otisková, Mgr. Lucie Petrošová 
 

24.9.2021  Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 
   Ostrava 
   účastníci: Marie Malinová, dipl.um. 
 
23.10.2021 Ostravská setkání se zpěvem 
   Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ 
   Janáčkova konzervatoř v Ostravě 

účastníci: Petra Kubenková, Dis.  
 
     24.10.2021 Přípravný seminář k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací  
   Model prostoru - prostor modelu 

Fakulta umění a architektury Liberec 
účastníci: Mgr. Lucie Otisková, Mgr. Lucie Petrošová 
 

    25.11.2021 Závěr roku v účetnictví  
   Korespondenční forma školení 
   účastníci: Jarmila Hejduková 
 
    28.1.2022  Novinky v účetnictví 2022 
   Korespondenční forma školení 
   účastníci: Jarmila Hejduková 
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     8.3.2022  Setkání učitelů hudební výchovy  

V rámci projektu Hudba do škol Česká filharmonie 
účastníci: Romana Ježková, Dis. a Petra Kubenková, Dis. 

 
   26.3.2022  Ostravská setkání se zpěvem 
   Základy pěvecké techniky při práci s dětmi, dospívajícími  

a s žáky II. cyklu ZUŠ 
Janáčkova konzervatoř  v Ostravě 
účastníci: Petra Kubenková, Dis.  

29.8.2022  Periodické školení v oblasti BOZP a PO 
   ZUŠ Svinov 
   účastníci: všichni zaměstnanci školy 
 
30. - 31.8.2022 Setkání ředitelů ZUŠ MSK  
   Seminář Nenásilná komunikace ve výchově a vzdělávání 
   Bílá - Mezivodí 
   účastník: Marie Malinová,dipl.um. 
    
 
 
i)  ÚDAJE O  AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Přehled akcí školního roku 2021/2022 
 
 
3.,4.9. 2021  soustředění dětského pěveckého sboru Zvonoklíček 
8.10. 2021   účast VO na workshopu animace - Katedra animace FU OU 
11.10.2021-28.2.2022  výstava VO „Inspirováno přírodou“ - knihovna Svinov 
19.10. 2021  účast VO v soutěžní přehlídce Múzy Ilji Hurníka Ostrava 
21.10. 2021  účast VO na workshopu organizovaném SUPŠ Ostrava 
2.11.2021  účast VO v soutěži Kreslíř roku - galerie Plato 
5.-7.11.2021 zájezd VO na Bienále architektury v italských Benátkách 
19.11. 2021  koncert sourozenců Szymikových se křtem jejich CD 
22.1. 2022 účast žákyně VO v projektu MenArt - komiks s Lelou Geislerovou         

v Praze 
24.1. 2022 účast ve výtvarné soutěži v rámci Týdne španělské kultury Semana 

Ostraňa 9 
29.1. 2022  zájezd VO - keramika Tupesy, architektura Luhačovice 
22.2. 2022  okresní přehlídka „Klavírní mládí“ 
14.3. 2022  vystoupení HO na Dni otevřených dveří pro budoucí prvňáčky ZŠ 
16.3. 2022  Otevřená hodina zpěvu - předehrávka vyuč. Petry Kubenkové 
21.3-22.6.  2022 výstava VO „Variace na Picassa“ - knihovna Svinov 
30.3. 2022 aktivní účast na výstavě Figura(Insea) - vernisáž výstavy na katedře VV 

Olomouc 
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31.3.-29.4. 2022    aktivní účast na výtvarné přehlídce „Krása okamžiku“ - JGPT Ostrava 
31.3.-1.4. 2022      účast v soutěžní varhanní přehlídce Organum regium Pardubice 
6.4. 2022  třídní předehrávka vyuč. Ivany Žákové 
13.4. 2022  vystoupení HO na Setkání jubilantů Svinova 
19.4. 2022   zájezd VO do Vídně - umělecké výstavy 
28.4. 2022      třídní předehrávka vyuč. Jiřího Martinaka a Jiřího Šimáčka 
29.4.-23.6. 2022    aktivní účast VO na trienále Zrzavý salon - klášter Šternberk 
30.4. 2022     výtvarný workshop a bubnování na Pálení čarodějnic ve Svinově 
4.5.2022   třídní předehrávka vyuč. Jaromíra Kračmera 
5.5.-6.6. 2022 aktivní účast VO na výstavě ostravských ZUŠ „Jarní salon“ 
květen2022   MDVV Lidice - účast na mezinárodní výtvarné přehlídce 
16.5. 2022    třídní předehrávka vyuč. Lenky Škrlové 
18.5. 2022   třídní předehrávka vyuč. Jana Melkuse 
20.5.2022   třídní předehrávka vyuč. Hany Kapitančíkové a Marie Malinové 
24.5. 2022   VO - návštěva výstavy Mária Kotrby v Domě umění Ostrava 
25.5. 2022    1. absolventský koncert 
28.5. 2022   účast DPS na festivalu Múzy na Karolině 
1.6.-19.6. 2022   aktivní účast na výstavě v Kopřivnici v rámci festivalu Múziáda 
3.6.2022  třídní předehrávka vyuč. Veroniky Smoradové 
8.6. 2022    2. absolventský koncert 
10.6. 2022    varhanní koncert v rámci akce Noc kostelů 
13.6. 2022    spolupráce VO se ZŠ - Malování na obličej v družině 
15.6.2022    aktivní účast HO na Krajské varhanní přehlídce ZUŠ v Brušperku 
15.6.2022   třídní předehrávka vyuč. Romany Ježkové a Ekateriny Garbové 
16.6. 2022  tvorba výzdoby knihovny Poruba ve spolupráci s Projektstudiem Poruba 

- VO 
16.6. 2022   třídní předehrávka vyuč. Jiřího Martinaka a Jiřího Šimáčka 
18.6. 2022   vystoupení HO na svinovské pouti 
22.6.2022   třídní předehrávka vyuč. Stanislava Kvocha 
25.6. 2022   aktivní účast dětí na Dětském jarmarku v rámci Festivalu v ulicích - 

Poruba 
 

Školní rok 2021/2022  
 

Krátkým soustředěním dětského pěveckého sboru Zvonoklíček jsme započali školní 
rok 2021/2022.  
Na zástup za dlouhodobou nemocenskou do kolektivu pedagogů přibyli tři noví vyučující, 
na klasickou kytaru nastoupila paní Hana Kapitančíková a pan Stanislav Kvoch, výuky 
baskytar a elektrických kytar se ujal uznávaný ostravský baskytarista působící v mnoha 
především jazzových uskupeních pan Jan Krompolc.  
Zahájili jsme výstavu výtvarného oboru Inspirováno přírodou ve svinovské knihovně. 
Během podzimu pak výtvarníci absolvovali několik zajímavých workshopů: animace, 
malba a grafika ve spolupráci s SUPŠ v Ostravě, mimo jiné za účelem představit žákům 
možnosti dalšího studia v oboru.  



 

 11 

Uskutečnil se zájezd výtvarného oboru na Bienále architektury do italských Benátek. 
Výtvarníci se také zúčastnili dvou soutěží. V krajské soutěži Múzy Ilji Hurníka jsme získali 
tato umístění:  

zlaté pásmo: 

 Anna Ciencalová (za obě vystavené práce) 
  Klára Madejová 
  Karolína Vavrošová 
  Alžběta Prajzová 
  Lenka Fráňová  

stříbrné pásmo: 

 Martina Klegová 
 Eliška Zubíková 
 Natálie Vaňurová 
 Petr Hanzlík 

V celostátní soutěži Kreslíř roku obsadila Alžběta Prajzová 1. místo a Apolena 
Dvořáčková 12. místo. Tuto soutěž pořádá galerie Plato a SUPŠ v Ostravě. Je ojedinělá 
tím, že účastníci kreslí zcela samostatně přímo na místě podle živého modelu.  
 

V hudebním oboru proběhl dlouho odkládaný koncert se křtem CD Sourozenci 
Szymikovi. Další plánované koncerty byly z důvodu pokračující pandemie bohužel 
odvolány. 
 

V lednu se naše úspěšná žákyně Alžběta Prajzová se svou paní učitelkou Lucií 
Otiskovou zúčastnily akce projektu MenArt, do kterého byly zapojeny: V Praze proběhlo 
setkání a konzultace se známou autorkou komiksů Lelou Geislerovou.  
Ve výtvarné soutěži v rámci Týdne španělské kultury Semana Ostraňa 9, která se konala na 
Gymnáziu Olgy Havlové obdržela Markéta Bazalová 1. místo, Viktorie Tomášková a Agáta 
Vlčková cenu poroty. Po úspěchu se zorganizováním zájezdu do Benátek se paní učitelky 
výtvarného oboru rozhodly pro další exkurzi - Tupesy-keramika a architektura 
v Luhačovicích. 
 

V únoru se po covidové pauze opět konala tradiční městská klavírní přehlídka 
„Klavírní mládí“ , kde nás úspěšně reprezentovala žákyně Markéta Kotulanová ze třídy 
paní učitelky Ivany Žákové. V březnu proběhl den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky 
ZŠ Svinov, při kterém mohly děti se svými rodiči nahlédnout také do tříd ZUŠ a 
poslechnout si malé ukázky hry našich žáků. V březnu se konečně mohly naplno rozběhnout 
i předehrávky a koncerty. Proběhla „Otevřená hodina zpěvu“ v pěvecké třídě paní učitelky 
Petry Kubenkové, brzy potom také třídní předehrávka klavíristů paní učitelky Ivany 
Žákové. Varhaníci se zúčastnili celostátní varhanní přehlídky v Pardubicích, žákyně Lucie 
Diehelová ze třídy pana učitele Lukáše Kubenky se umístila na 3. místě. 
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Výtvarníci zahájili výstavu ve svinovské knihovně s názvem „Variace na Picassa“ a 
v závěru měsíce navštívily žákyně Veronika Schwarzerová, Anna Ciencialová, Rozalie 
Kijová a Zuzana Straková se svou paní učitelkou Lucií Otiskovou vernisáž na Bienále 
Insea Olomouc. Na výstavu s názvem „Figura“ byly vybrány a vystaveny i práce těchto 
žákyň. 
Další přehlídkou, které se výtvarný obor účastnil byla soutěž pořádaná Jazykovým 
gymnáziem Pavla Tigrida s názvem „Krása okamžiku“ (téma impresionismus). Žáci 
obdrželi za skupinovou práci cenu poroty.  
 

Tradičně velký úspěch má společná předehrávka učitelů Jiřího Martinaka a Jiřího 
Šimáčka, která proběhla v dubnu. Spolupráce saxofonové, flétnové sekce a oddělení hry na 
keyboard funguje velmi dobře, což dokládají nejen jejich předehrávky, ale také další 
vystoupení především pro občany Svinova.  
 

V tomto školním roce jsme se opět mohli zúčastnit trienále Zrzavý salon ve 
Šternberku, přehlídky Olomouckého a Moravskoslezského kraje, tentokráte bez soutěže. V 
dubnu také proběhl další zájezd výtvarného oboru , tentokrát do Vídně, kde účastníci mohli 
shlédnout výstavy starého i moderního umění v paláci Albertina a Kunstforum. 
 

Koncem dubna jsme si opět užili tradiční svinovskou akci  „Pálení čarodějnic“, při 
které pořádáme výtvarný workshop a naše oddělení bicích nástrojů doprovází průvod 
čarodějnic a obřad upálení čarodějnice. Tentokrát jsme posílili naše malé oddělení 
spoluprací s BumBumBandem junior Kuby Kupčíka ze ZUŠ E.Marhuly a vytvořili docela 
velké bubenické těleso, které si zahrálo jak ve Svinově, tak o den dříve na podobné akci 
v Ostravě-Mariánských horách.  
 

V květnu se konaly hned čtyři třídní předehrávky. Představili se flétnisté ze třídy 
pana učitele Jaromíra Kračmera, bubeníci ze třídy paní učitelky Lenky Škrlové, houslová 
třída pana učitele Jana Melkuse a proběhla také společná předehrávka dvou malých tříd, 
kytarové paní učitelky Hany Kapitančíkové a klavírní paní ředitelky Marie Malinové. 
Připojil se také dětský pěvecký sbor, který paní ředitelka vede spolu s paní učitelkou 
Petrou Kubenkovou. Na tomto koncertě vystoupilo také komorní sdružení žáků a učitelů.  
 

Výtvarný obor pod vedením vyučujících Lucie Otiskové a Lucie Petrošové vystavoval 
práce žáků na „Jarním salonu“, tradiční přehlídce ostravských ZUŠ. V závěru měsíce pak 
žáci VO navštívíli v rámci výuky výstavu Mária Kotrby, která se konala v Domě umění 
Ostrava. Na mezinárodní výstavě, které se každoročně účastní děti skutečně z celého světa 
získali čestná uznání žáci Jakub Ermis, Tereza Klegová a Emma Platošová. 
 

Po delší době jsme se opět s dětským pěveckým sborem zúčastnili přehlídky Múzy na 
Karolině, která je součástí festivalu Múziáda základních uměleckých škol 
moravskoslezského kraje spolupracujících ve sdružení Múza. Součástí tohoto festivalu byla 
také přehlídka výtvarných oborů v Kopřivnici, které se účastnil náš výtvarný obor.  
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V závěru roku jsme se mohli těšit z krásných výkonů našich absolventů na dvou 
absolventských koncertech a proběhly ještě poslední třídní předehrávky, klavírní paní 
učitelky Veroniky Smoradové, 2. předehrávka tandemu vyučujících Jiřího Šimáčka a Jiřího 
Martinaka a kytarová pana učitele Stanislava Kvocha. Zajímavé aktivity proběhly ve 
varhanním oddělení, které je mimochodem největší v moravskoslezském kraji, jistě i 
zásluhou svého učitele pana Lukáše Kubenky, který je uznávaným varhaníkem a 
cembalistou. Na naší škole před časem proběhla schůzka učitelů varhan ze základních 
uměleckých škol v kraji, na které byla mimo jiné vyslovena potřeba zorganizovat krajskou 
přehlídku mladých varhaníků, po vzoru krajských přehlídek v jiných hudebních oborech. 
V závěru roku se tak naši varhaníci představili v Brušperku na první krajské přehlídce 
tohoto oboru. Kromě této akce proběhl již tradiční varhanní koncert ve svinovském chrámu 
Krista Krále, který se konal opět v rámci celostátní akce Noc kostelů. 
 

Školní rok jsme zakončili dvěma krásnými akcemi v plenéru, a to vystoupením na 
svinovské pouti, kde se s velkým úspěchem představil dětský pěvecký sbor a saxofonový 
soubor ze třídy pana učitele Jiřího Martinaka za doprovodu žačky ze třídy pana učitele 
Jiřího Šimáčka a Dětským jarmarkem, který proběhl v rámci ostravského „Festivalu 
v ulicích“. Výtvarníci ještě stihli nainstalovat další výstavu ve svinovské knihovně s názvem 
„Zvíře“. 
  

Mimoškolní umělecké aktivity pedagogů školy: 
 

Vyučující výtvarného oboru Lucie Otisková a Lucie Petrošová provozují keramické 
studio BeLucky, ve kterém tvoří a prodávají originální keramiku a porcelán. Ve studiu též 
pravidelně pořádají kurzy porcelánu pro veřejnost. Spolupracují jako lektorky 
s keramickým studiem v Kohoutově a pravidelně se prezentují na projektu regionálních 
tvůrců a podnikatelů "Sdílko". V tomto roce byly vybrány firmou Czechtrade jako 
zástupkyně českého designu na veletrh Blickfang ve Vídni. 

Vyučující varhan a cembala Lukáš Kubenka vyučuje též na Církevní konzervatoři 
německého řádu v Opavě a je vyhledávaným varhaníkem a cembalistou s bohatou 
koncertní činností. Spolupracoval např. s Andreasem Schollem, Romanem Válkem, Pavlem 
Šporclem a Davidem Ebenem.  
         Vyučující hry na keyboard Jiří Šimáček je sbormistrem a uměleckým vedoucím 
Pěveckého sdružení moravských učitelů a Moravského komorního sboru.  
         Vyučující zpěvu Petra Kubenková je sbormistryní Ženského pěveckého sboru Svinov.   
         Vyučující hry na bicí nástroje Lenka Škrlová je členkou Janáčkovy filharmonie 
Ostrava a orchestru Národního divadla moravskoslezského.  
         Vyučující hry na flétnu a klavír Jaromír Kračmer působí jako korepetitor na Múzické 
škole v Ostravě-Mar. Horách a je členem kapely Teamate.  
         Vyučující hry na kytaru Stanislav Kvoch působil v rockových kapelách (Nač ten 
spěch, Metallica Revival) a v současné době je sólovým kytaristou kapely The Rock Band.  
         Vyučující baskytary a elektrické kytary Jan Krompolc je členem kapely Boris Band 
Combination Borise Urbánka a jako vyhledávaný baskytarista vyvíjí bohatou koncertní 
činnost v rámci různých dalších jazzových uskupení.  
        Vyučující hry na housle Jan Melkus je členem Bohemian Symphony Orchestra Prague 
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a pravidelně spolupracuje Moravskoslezskou sinfoniettou a Symfonickým orchestrem 
Frýdek-Místek.  
        Vyučující hry na violoncello Nikos Engonidis v minulosti hostoval v Českém 
národním symfonickém orchestru a byl členem ostravské kapely Buty, především se ale 
zabývá tvorbou, nahráváním i živou interpretací scénické hudby. Za své kompozice získal 
mnohá ocenění, např.  cenu Českého literárního fondu za hudbu k divadelnímu představení 
“TRUMF”( Divadlo loutek Ostrava)  a cenu Alfréda Radoka za stejnojmennou hudbu. 

 
j) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.  
 
k) 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 30. 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 ve čtvrtletních intervalech předkládán zřizovateli. 
 
l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------  
V současné době škola není zapojena do žádného mezinárodního programu. 
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m) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ    
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V hudebním oboru je možné studovat Souborovou hru speciál pro SPD, kde se tito 
žáci zapojují do již existujících souborů, které tvoří žáci dotovaní. 
 
n) 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 - z důvodu 
korovanirových opatření bylo ukončení projektu posunuto na 30.6.2021. 
   
o) 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    12.10.2022 
 
 
 
 
Ostrava – Svinov 
12.10.2022 

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


