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Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou 

se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.  

 

Zpracoval  Mgr.art. Petr Kotek 

Datum 11. 10. 2019 

 

 

       ........................ 

Mgr.art. Petr Kotek 

ředitel školy 
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1. Základní údaje 

Název školy: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava–Polanka n/O,  

 1.května 330, příspěvková organizace 

Sídlo školy: Ostrava – Polanka n/O, 1. května 330, PSČ: 72525 

Odloučená pracoviště: Družební 330, 725 26, Ostrava – Krásné Pole 
 Třebovická 5007, 722 00, Ostrava – Třebovice 
 Ludovíta Štúra 1085, 708 00, Ostrava – Poruba 
 Karla Pokorného 1284, 708 00, Ostrava – Poruba 
 Karla Pokorného 56/1382, 708 00, Ostrava - Poruba 
 Bulharská 1532/23, 708 00, Ostrava – Poruba 
 Dětská 915/2, 708 00, Ostrava – Poruba 
 Kyjovice 101, 747 68 

IČ: 61989231 

Identifikátor zařízení: 600004350 

IZO: 102532397 Základní umělecká škola 

Právní forma školy: Příspěvková organizace 

Kapacita školy: 485 žáků 

Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj 
 Adresa: 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 IČO: 70890692 

Vedení školy: Mgr.art. Petr Kotek, ředitel školy 

Telefon: +420 733 677 889, +420 730 181 649 

E-mail: sekretariat@zushs.cz, reditelstvi@zushs.cz 

Webové stránky: www.zushs.cz 

Datum zařazení do sítě škol: 1. 9. 1996 

Poslední změna: 1. 9. 1997 (navýšení povoleného počtu žáků ve škole) 

Datum poslední kontroly ČŠI: 5., 6., 7. 11. 2013 
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2. Přehled oborů vzdělání 

1. obor hudební 420 žáků – učební plány MŠMT z 1. 9. 1995, č.j. 18.418/95-25 pro 7. 

roč. I. stupně; pro 1 - 6. roč. I. stupně a pro 1. - 4. roč. II. stupně ŠVP ZUŠ H. Salichové 

2. obor výtvarný 60 žáků – učební plány MŠMT z 3.5.2002, č.j. 18455/2002-22 pro 7. 

roč. I. stupně; pro 1 - 6. roč. I. stupně a pro 1. - 4. roč. II. stupně ŠVP ZUŠ H. Salichové 

3. obor taneční - 5 žáků – učební plány MŠMT z 3.5.2002, č.j. 18455/2002-22 pro 7. roč. 

I. stupně; pro 1 - 6. roč. I. stupně a pro 1. - 4. roč. II. stupně ŠVP ZUŠ H. Salichové 

Celkový počet žáků školy: 485 

Školní vzdělávací program ZUŠ H. Salichové je k dispozici v ředitelně školy.  
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

3.1 Pedagogičtí zaměstnanci 

Všichni interní zaměstnanci splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Pedagogové rozvíjejí 

své dovednosti díky různým formám dalšího vzdělávání a díky aktivní umělecké činnosti. 

Účastní se různě zaměřených seminářů, soutěží, přehlídek, případně získávají informace 

samostudiem a nové poznatky promítají do každodenní praxe vzdělávacího procesu. 

Tabulka č. 1 - struktura pedagogů 

Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vzdělání 

Mgr.art. Kotek Petr - ředitel kytara VŠ 

Mgr.Ramíková Ludmila-zást. řed. zpěv, korepetice VŠ 

Bačová Antonie housle Vyšší odborné 

Bergrová Alena akordeon, zobc. fl., klavír Vyšší odborné 

Blahová Alena TO VŠ 

Cron Jan kytara Vyšší odborné 

Czerný Jindřich saxofon, klarinet, lesní roh, bicí Vyšší odborné 

Doležal Tomáš, DiS. kytara Vyšší odborné 

MgA. Markéta Dvořáková klavír VŠ 

Mgr. Foltýnová Vendula HN, zpěv, klavír VŠ 

Gatto Paolo  klavír VŠ 

MgA. Herodes Roman Art.d. housle VŠ 

Chalcařová Naďa housle, kytara Vyšší odborné 

MgA. Ježík Jaroslav fagot, klarinet, zobc. flétna VŠ 

Kovářová Jana housle, zobc. flétna Vyšší odborné 

Krátká Jitka klavír Vyšší odborné 

Mgr. Kus Zdeněk VO VŠ 

Kvitová Sylva klavír Vyšší odborné 

Mgr.art. Lubojacká Kateřina kytara VŠ 

Malíková Jitka akordeon, klavír Vyšší odborné 

Morisáková Anna housle, HN, PHV Vyšší odborné 

Pěčková Simona zpěv, klavír, PHV Vyšší odborné 
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Tabulka č. 1 - pokračování 

Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vzdělání 

Rychtářová Miroslava VO Střední odborné 

PaedDr. Mário Sedlár, PhD. klavír, HN VŠ 

Bc. Střížová Jolanta klavír VŠ 

Tragan Marek kytara SŠ 

Turoňová Božena příčná flétna, zobc. flétna Vyšší odborné 

Mgr. Zajíčková Lenka klavír VŠ 

 

Jednotlivé nástrojové sekce pracují v tomto složení: 

HN a PHV Foltýnová, Morisáková, Pěčková, Zajíčková, Sedlár 

Klavír Krátká, Bergrová, Dvořáková, Foltýnová, Malíková, Pěčková,  
 Sedlár, Střížová, Zajíčková 
 
Dechové nástroje Ježík, Bergrová, Czerný, Höpfler, Kovářová,  
 Turoňová 

Kytara Kotek, Cron, Doležal, Chalcařová, Lubojacká, Tragan 

Smyčce Morisáková, Bačová, Chalcařová, Kovářová, Herodes 

Zpěv Pěčková, Ramíková, Foltýnová 

VO Kus, Rychtářová 

TO Blahová 

3.2 Nepedagogičtí zaměstnanci 

Počet provozních zaměstnanců odpovídá potřebám a možnostem školy. Všichni splňují 

požadavky na odpovídající pracovní zařazení. 

Tabulka č. 2 - struktura nepedagogických zaměstnanců 

Jméno pracovníka Pracovní zařazení Vzdělání 

Schafferová Pavlína ekonomka Střední odborné 

Šebestová Milena školnice Základní 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy jsou žáci přijímáni při zápisu do 1. tříd ZŠ 

formou základního prověření schopností pro daný obor. Seznam přijatých dětí je 
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aktualizován k 1. 9. a žáci nastupují do výuky. Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do PHV 

65 dětí a do PVV 14 dětí. 

Žáci přijímaní jako starší jsou přijati na základě přijímací zkoušky a je o tom pořízen zápis na 

ředitelství školy. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Žáci prošli postupovými zkouškami v závěru školního roku. Všichni žáci byli hodnoceni 

„prospěl s vyznamenáním“ a „prospěl“.  

Žáci výsledky své práce prezentují koncertech a jiných akcích školy a na mimoškolních akcích, 

na soutěžích pořádaných MŠMT a na dalších soutěžních i nesoutěžních přehlídkách. 

Absolventi se prezentovali na veřejných koncertech a výstavách.  

Přehled počtu absolventů: 

27 žáků I. stupně hudebního oboru 

9 žáků II. stupně hudebního oboru 

7 žáků I. stupně výtvarného oboru 

0 žáků II. stupně výtvarného oboru 

5.1 Soutěže ZUŠ 

Ve školním roce 2018/2019 jsme se účastnili soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou 

dechových nástrojů a ve hře na akordeon. Výsledky dokládají kvalitní práci našich pedagogů. 

Tabulka č. 3  - Soutěže ZUŠ pořádané MŠMT ve školním roce 2018/2019 

Kolo Kategorie Zaměření Umístění 

Okresní 

II. Hra na akordeon 1. místo 

I. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

1. místo 

III. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

1. místo 

II. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

1. místo 

Krajské 

II. Hra na akordeon Č.U. 1. st. 

I. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

1. místo 

III. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

1. místo 
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Celostátní I. Komorní hra s převahou 
dechových nástrojů 

2. místo 

• Cena za vynikající interpretaci skladby "Vzývání boha větru" – Flétnové duo  
• Absolutní vítěz soutěže okr. kola – Flétnové duo  
• Ocenění za inspiraci pro vznik nových skladeb – Flétnové duo  
• Zvláštní ocenění poroty za pedagogickou práci: Kovářová Jana 
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6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Podmínky pro ochranu před sociálně patologickými jevy jsou formulovány ve školním řádu 

v části III. Nicméně vzhledem k samotné podstatě základního uměleckého školství je patrné, 

že samotné vzdělávání v uměleckých oborech ZUŠ a hodnoty, které jsou žákům předávány, 

jsou prevencí sociálně patologických jevů.  

Ve školním roce 2018/2019 nebyly na naší škole sociálně patologické jevy zaznamenány. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Každý vyučující má možnost účastnit se pravidelných pracovních schůzek učitelů jednotlivých 

sekcí ve svém oboru. Dále absolvovat semináře či školení, která jsou avizována během 

školního roku. 

Všem pedagogům je dále doporučována účast na soutěžích (všech typech soutěží), kde mají 

možnost porovnat pracovní výsledky jednotlivých škol v okrese, kraji či na celostátní úrovni. 

Kromě toho vyučující navštěvují kurzy, které jsou organizovány NIDV, KVIC, Krajskou 

uměleckou radou a metodickými sekcemi.  

Ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do projektu Šablony II, jehož součástí jsou 

školení v rámci DVPP. Od ledna se začala skupina pedagogů vzdělávat v oblasti cizích jazyků. 

Ve školním roce 2018/2019 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

1. Hudební obor připravil tradičně listopadovou akci – výchovný koncert pro žáky PHV v  

Polance n/O, Porubě a Krásném Poli. Tyto koncerty byly zaměřeny na předvedení 

hudebních nástrojů, které si žáci vybírají ke studiu. Tyto koncerty jsou publikem 

výborně přijímány, což svědčí o tom, že rodiče i další veřejnost má o práci dětí v ZUŠ 

velký zájem. 

2. Slavnostní koncert učitelů u příležitosti 60. let od založení školy (9. 11. 2018). 

3. Adventní koncert učitelů. Účinkovali pedagogové – jako instrumentalisté a zpěváci. 

Koncert se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích 

(prosinec 2018). 
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4. Jarní koncert ve spolupráci se ZUŠ Svinov a ZUŠ Klimkovice, kde se představili sólisti i 

komorní seskupení ze zmiňovaných ZUŠ. Koncert se konal v ZUŠ H. Salichové (19. 4. 

2019). 

5. Koncert souborů a komorních seskupení různých nástrojů, kde se prezentovaly 

programy z několika pracovišť od všech vyučujících komorní hry. Součástí bylo i 

vystoupení rodičů a dětí, které aktivně zapojilo veřejnost do spolupráce se školou (11. 

4. 2019). 

6. Koncert učitelů u příležitosti osvobození Krásného Pole (26. 4. 2019) 

7. Významnou událostí školního roku byl celostátní happening ZUŠ OPEN (31. 5. 2019). 

Naše škola se tohoto happeningu účastnila formou koncertu, výstavy a moderované 

prezentace o historii školy. Součástí akce byl také křest nového klavírního křídla. 

8. Koncerty absolventů byly veřejné. Absolvovalo 36 žáků hudebního oboru (klavír, 

housle, kytara, zobc. flétna, příčná flétna). 7 absolventů výtvarného oboru mělo 

výstavu svých prací v ZUŠ v Polance. 2 absolventky měly absolventské vystoupení na 

tanečním koncertě. Celkem absolvovalo ve školním roce 2018/2019 45 žáků I. stupně 

a II. stupně. Bylo pořízeno absolventské tablo a žáci obdrželi upomínkové předměty. 

9. Součástí prezentace školy na veřejnosti jsou koncerty jednotlivých tříd (žákovské 

večery), výstavy, doplnění kulturního programu na obecních akcích (Den obce, pálení 

čarodějnic, vítání občánků a další), výstavy výtvarného oboru. 

 

Ze stěžejních akcí pořizujeme pro archiv školy audionahrávky, fotodokumentaci a vedeme 

přesnou evidenci všech kulturních akcí školy. Celkem bylo ve školním roce 2018/2019 65 

hudebních akcí žáků, 17 výstav výtvarného oboru, 7 vystoupení tanečního oboru a 4 

koncertů učitelů.  

Výtvarný obor se zapojil do výzdoby prostor školy.  

Hudební obor měl úspěchy v soutěžích ZUŠ v krajském i národním kole (viz výše). Podařila se 

nám řada hudebních produkcí drobnějšího (školního) i většího významu. Přilákali jsme 

k veřejnému muzicírování i dospělé – rodiče či prarodiče žáků. 
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Koncertní činnost učitelů 

Neopomenutelnou kapitolou práce školy jsou koncerty a kulturní vystoupení učitelů. Již 

tradicí jsou vánoční koncerty provedené vždy v Polance n/O a Třebovicích a které mají 

obměňovanou tematickou strukturu. Všechny koncerty mají velmi dobrý ohlas u publika i 

podporu vedení jmenovaných obcí, protože kulturní akce školy jsou nedílnou součástí 

společenského života v dané lokalitě. 

Členové pedagogického sboru jsou zapojeni i v dalších souborech, např. Janáčkova 

filharmonie (J. Ježík), u Polaneckých písničkářů (J. Malíková, A. Bergrová), ve Slezském 

souboru H. Salichové (N. Chalcařová), v komorním orchestru ZUŠ Vítkovice (N. Chalcařová, J. 

Kovářová), v Symfonickém orchestru Slezan, Frýdek-Místek (A. Morisáková), ve Slezské 

kapele a Swing Bandu (J. Czerný) i jinde, v Pěveckém sdružení Martinů Třinec působí jako 

sbormistr M. Zátopek a pěvecký sbor Cantate Domino vede V. Foltýnová. 

Fotodokumentace z významnějších akcí školy je možné najít ve fotogalerii na internetových 

stránkách školy. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena žádná inspekce. 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 

Závazný ukazatel – hospodářský výsledek ve výši 16 165,03, -Kč. 

Ve Finančním plánu na rok 2018 byl naplánován kladný hospodářský výsledek ve výši 

76 800,- Kč. Uspořené prostředky byly převedeny do rezervního fondu. 

Celkové náklady byly ve výši 13 916 879,32 Kč a celkové výnosy 13 933 044,35 Kč.  

10.1 Přímé náklady na vzdělávání 

Pro rok 2018 byly ZUŠ stanoveny tyto závazné limity: 

Tabulka č. 4 - Závazný ukazatel 33353 Ukazatel 

Přímé náklady na vzdělávání 12 446 056,- Kč 

Prostředky na platy zaměstnanců 9 135 371,- Kč 

Ostatní osobní náklady 0,- Kč 

Zákonné odvody 3 106 041,- Kč 

FKSP 182 708-, Kč 

ONIV 21 936,- Kč 

 

Mzdové náklady se odvíjely od stanoveného závazného ukazatele a přidělené dotace, která 

byla plně vyčerpána. Celková dotace na provoz školy byla 12 446 056,- Kč.  

Limit počtu pracovníků: 

Původně stanovený limit počet prac. celkem   22,56  

Skutečný přepočtený počet pracovníků k 31. 12. 2017  22,73 

 

 

 

 

 

10.2 Údaje o úplatě za vzdělávání 

Pro školní rok 2018/2019 byla výše ročního příspěvku: 

Tabulka č. 5 - Úplata za vzdělávání (září 2018 – červen 2019) 
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Hudební obor Přípravné studium 2600,- Kč 

Základní studium 3000,- Kč 

Výtvarný obor Přípravné studium 2600,- Kč 

Základní studium 2600,- Kč 

Taneční obor Přípravné studium 2000,- Kč 

Základní studium 2000,- Kč 

 

Od počátku školního roku 2018/2019 (září 2018) byla poskytnuta 1 sleva ve výši 50% žákyni, 

která reprezentuje školu na významných akcích.  

Celkem příjmy z příspěvků žáků (úplata za vzdělávání za rok 2018/2019) dosáhly výše 

1 416 204,- Kč. Dalšími výnosy byl úrok u banky 2 801,35 Kč (za kalendářní rok 2018), úhrada 

za zničenou kytaru 3 690,- Kč vystoupení Krasničanku 5000,- Kč a věcný dar (kroje) v hodnotě 

47 000,- Kč. 

10.3 Provozní náklady za rok 2018 

Tabulka č. 6 - Přehled provozních nákladů 

Výdaje na nákup a spotřebu materiálu 242 499,41 Kč 

Energie u nájmů 214 099,23 Kč 

Nájmy 634 283,69 Kč  

Odpisy 15 285,- Kč  

Stravování zaměstnanců 71 581,- Kč  

Opravy a udržování 17 418,- Kč  

Cestovní náklady 8 101,- Kč  

Náklady na reprezentaci 5 506,- Kč  

Spotřeba služeb (bez nájmů) 147 458,- Kč  

Školení zaměstnanců 23 020,- Kč  

Ostatní náklady 7 604,43 Kč   

Daň z příjmů (úroky u banky) 532,26 Kč 

Pracovně lékařské služby 6 542,- Kč 

Celkem 1 470 823,32 Kč  
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11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových ani 

mezinárodních projektů. 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2017/2018 se naše škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení.  

 

13.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2018/2019 jsme vyhlásili projekt Interaktivní výuka v rámci výzvy Šablony II. 

Tento projekt byl zahájen 1. 1. 2019 a bude trvat do 30. 12. 2020. Projekt je financován z 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Součástí tohoto projektu bude školení 

pedagogů v oblasti informačních technologií. 

 

14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na ZUŠ H. Salichové nepracuje odborová organizace.  

Naše škola spolupracuje s obvody Ostrava - Polanka n/O, Ostrava - Třebovice a Ostrava - 

Krásné Pole. Dále spolupracujeme se základními a mateřskými školami v návaznosti 

výukových programů, tvorbě rozvrhů vyučovacích hodin a v nabídce kulturních vystoupení.  

Se ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Svinov spolupracujeme v rámci tradiční akce Jarní koncert žáků. 
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15.  Závěr 

Školní rok 2018/2019 jsme zahájili ve zrekonstruovaných prostorách. Hlavní sídlo ZUŠ prošlo 

kompletní rekonstrukcí. Učebny byly vybaveny IT technikou, kterou škola získala bezplatně 

díky nabídce Krajského úřadu, kdy jsme využili možnosti převodu majetku z jiné organizace.  

V listopadu 2018 jsme oslavili 65. výročí založení naší školy a připravili slavnostní koncert 

učitelů. Kromě této události jsme zajistili hudební složku kulturních akcí v jednotlivých 

obvodech, ve kterých naše škola působí. Žáci účinkovali v rámci jednotlivých žákovských 

večerů v průběhu celého školního roku a na celoškolních koncertech.  

V květnu 2019 se nám podařilo s podporou našeho zřizovatele zakoupit nové klavírní křídlo, 

které podpoří snahu našich žáků na školních koncertech. Křest tohoto křídla se uskutečnil na 

happeningu ZUŠ Open, kde jsme současně završili výročí založení ZUŠ moderovanou 

prezentací o historii školy. 
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16. Přílohy 

Příloha č. 1 

Nově zahájené projekty: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role 

školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/p

artner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/ 

Cíle projektu 

 

Období 

realizace  

 

Interaktivní 

výuka 
Operační 

program 

Výzkum, vývoj  

a vzdělávání  

CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18
_063/0011
340 
 

příjemce 969 888,- Kč Cílem 
projektu je 
zvyšování 
kolektivní 
schopnosti 
zlepšovat 
výsledky 
dětí/žáků/účas
tníků, současně 
snižování 
nerovností a 
podpora 
profesních 
schopností 
pedagogů. 
 

Leden 

2019-

prosinec 

2020 
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Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

 

Operační 

program/Zdroj 

financování 

 

Registrační 

číslo 

projektu 

 

Role 

školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/p

artner 

(v případě, že 

škola je partner, 

uvést příjemce) 

 

Rozpočet 

projektu 

(v případě 

partnerství také 

částka, která 

připadá na 

školu) 

 

Obsah/ 

Cíle projektu 

 

Období 

realizace  

 

Interaktivní 

výuka 
Operační 

program 

Výzkum, vývoj  

a vzdělávání  

CZ.02.3.X/
0.0/0.0/18
_063/0011
340 
 

příjemce 969 888,- Kč Cílem 
projektu je 
zvyšování 
kolektivní 
schopnosti 
zlepšovat 
výsledky 
dětí/žáků/účas
tníků, současně 
snižování 
nerovností a 
podpora 
profesních 
schopností 
pedagogů. 
 

Leden 

2019-

prosinec 

2020 
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Příloha č. 2 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné –vypište:……………………………. 

 

 


