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1. Základní údaje o škole 
 
Název školy:  Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková           

organizace 
Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 
Kontakt: 595 622 222, e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 
 
Sídlo organizace:   Zámecká 313, Hradec nad Moravicí, 747 41 
Identifkační číslo:   47813504 
Identifkační znak:   110005619 
Identifkátor zařízení:  600004261 
 
Datum zápisu do rejstříku:  1. leden 1995 
Právní forma:    příspěvková organizace 
Statutární orgán:   Mgr. Marta Scholzová, ředitelka (od 1. 3. 2016 na MD) 
    Miroslav Vitásek, zástupce ředitelky po dobu MD 
 
Kapacita žáků:   210 
Další pracoviště:  Základní škola Skřipov 45 
 
Kontakty:  telefon:  553/784 243 
  email:    info@zus-hradec.cz, sekretariat@zus-hradec.cz 
Web:  www.zus-hradec.cz 
 
 
 

                                                                                                                              Foto: Milan Mainuš 

 

mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
mailto:info@zus-hradec.cz
mailto:sekretariat@zus-hradec.cz
http://www.zus-hradec.cz/
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2. Přehled oborů vzdělávání 

Základní umělecká škola v Hradci nad Moravicí poskytuje základy uměleckého vzdělání 

v hudebním a výtvarném oboru. Dále žákům nabízí přípravu pro vzdělávání ve středních 

školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, či pro studium na vysokých školách 

s uměleckým a pedagogickým zaměřením.  

Na škole se vyučuje hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, klavír, kytaru, 

elektrickou kytaru, basovou kytaru a sólovému zpěvu. V dechovém oddělení: hře na 

zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku a lesní roh.  

Ve škole funguje mnoho souborů, kapel a různých komorních formací, neboť právě tímto 

směrem se škola profiluje. Nejdelší historii má taneční orchestr s názvem Baard´s band. Dále  

John´s Band - soubor zaměřený na irskou a keltskou hudbu, soubor Špunt´s Band, který je 

složen z talentovaných žáků nižších ročníků, rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon Band a 

pěvecký sbor. 

 

 
Muzikál „Princezna ze zahrady“ v podání pěveckého sboru.                                      Foto: Jiří Hajduk 

 

Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanoví učební plány a 

Školní vzdělávací program ZUŠ Hradec nad Moravicí.  

 

  k 30. 9. 2013 k 30. 9. 2014 k 30. 9. 2015 

Celkem počet žáků mimo SPD 186 186 186 

Celkem počet žáků v SPD 5 2 0 

CELKEM 191 188 186 
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Detailní rozbor žáků po oborech: 

 Počet žáků (k 30. 9. 2013) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 7 119 22 5  153 

Výtvarný 10 28  0 0  38 

Celkem 17 147 22 5 191 

 

 Počet žáků (k 30. 9. 2014) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 12 111 25 2  150 

Výtvarný 2 36  0  0 38 

Celkem 14 147 25 2 188 

 

 Počet žáků (k 30. 9. 2015) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 17 108 23 0 148 

Výtvarný 2 35  1  0 38 

Celkem 19 143 24 0 186 

 

Celkový počet žáků školy je nižší díky pozvolnému přechodu na Školní vzdělávací program. 

Navíc loňský školní rok 2014/2015 byl poslední, kdy bylo možné zařadit žáky studia pro 

dospělé pouze do předmětu „Orchestrální hra“. Ten vycházel ze „starých“ učebních plánů 

schválených MŠMT ČR  dne 26. 6. 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. 9. 1995 pro 

hudební obor. 

Na ZUŠ je i nadále základní studium I. stupně vyučováno podle učebních plánů schválených 

MŠMT ČR  dne 26. 6. 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. 9. 1995 v hudebním oboru. 

Ve výtvarném podle plánů pro VO ZUŠ  schválených MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č.j. 

18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002. Od 1. 9. 2012 vstoupil v platnost Školní vzdělávací 

program ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se vztahuje na žáky prvních, druhých, třetích a 

čtvrtých ročníků I. a II. stupně základního studia a žáky přípravného studia. 
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Hudební nástroj 

Počty žáků ve studiu Počet 
studujících 
dospělých Přípravném 

Základním 

I. stupeň II. stupeň 

Klavír 0 18 2 0 

El. klávesové nástroje 3 4 1 0 

Akordeon 2 12 2 0 

Housle 0 5 0 0 

Kytara 1 24 7 0 

Zobcová flétna 7 10 0 0 

Flétna (kromě zobcové) 0 14 5 0 

Klarinet 1 8 1 0 

Saxofon 0 3 1 0 

Trubka 0 1 1 0 

Lesní roh 0 1 1 0 

Pěvecká hlasová výchova 3 8 2 0 

Celkem 17 108 23 0 

 

Ve školním roce 2015/2016 školu navštěvovalo 186 žáků.  

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2015/2016 k 30. 9. 2015 ve škole pracovalo 11 pedagogů a 2 provozní 
zaměstnanci.  
 
Tabulka stavu k 30. 9. 2015. 

 

funkce      úvazek      obor            vzdělání                     pracovní 
poměr 

 Interní 
učitelé 

ředitelka      100% akordeon, soubor         
Konzervatoř, 
VŠ – Mgr.  

PP 

učitelka 100% 
zobcová a příčná 
flétna, soubory 

Konzervatoř PP 

učitel  100% Klavír Konzervatoř PP 
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učitel         100% 
dechové nástroje, 
taneční orchestr  

VŠ – Bc.          PP 

učitel 100% kytara, soubory 
Konzervatoř, 
VŠ – Mgr. 

PP 

učitelka 0,78% 

sólový zpěv, 
pěvecký sbor, 
keyboard 

Konzervatoř PP 

učitelka  0,52% housle, kytara VŠ – MgA. PP 

učitelka 0,57% výtvarný obor VŠ – MgA. PP 

učitel 0,52% 
trubka, lesní roh, 
hudební nauky 

Konzervatoř PP 

učitelka 0,26 Akordeon Konzervatoř PP 

Externí 

učitelé    
učitelka 0,17% Akordeon 

VŠ - Bc. 
student 

OON 

Provozní 
zaměstnanci 

hospodářka 0,75 % 
 

SEŠ PP 

uklízečka 0,45% 
 

VL OON 

 

1. 2. 2016 nastoupil do ZUŠ interní zaměstnanec (učitel na pracovní smlouvu) s úvazkem 

0,26% v oboru hra na kytaru. Od 1. 3. 2016 došlo ke změně ve vedení ZUŠ, z důvodu nástupu 

ředitelky školy na mateřskou dovolenou. Po dobu mateřské dovolené ředitelky školy funkci 

zástupce ředitele vykonává učitel v oboru hry na kytaru, který nastoupil 1. 2. 2016. Změnil se 

také úvazek z 0,26% na  0,75%. 

 

Tabulka stavu od 1. 3. 2016.   

 

funkce      úvazek      obor            vzdělání                     pracovní 
poměr 

 Interní 
učitelé 

zástupce 
ředitelky    

75% kytara         Konzervatoř PP 

učitelka 100% 
zobcová a příčná 
flétna, soubory 

Konzervatoř PP 
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učitel  100% klavír Konzervatoř PP 

učitel         100% 
dechové nástroje, 
taneční orchestr  

VŠ – Bc.          PP 

učitel 100% kytara, soubory 
Konzervatoř, 
VŠ – Mgr. 

PP 

učitelka 0,78% 

sólový zpěv, 
pěvecký sbor, 
keyboard 

Konzervatoř PP 

učitelka  0,52% housle, kytara VŠ – MgA. PP 

učitelka 0,57% výtvarný obor VŠ – MgA. PP 

učitel 0,52% 
trubka, lesní roh, 
hudební nauky 

Konzervatoř PP 

učitelka 0,35 % akordeon Konzervatoř PP 

   učitelka 0,48% akordeon 
VŠ - Bc. 
student 

PP 

Provozní 
zaměstnanci 

hospodářka 100 % 
 

SEŠ PP 

uklízečka 0,45% 
 

VL OON 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Škola stále disponuje velmi dobrým, stabilním a poměrně mladým pedagogickým sborem. 

Většina učitelů jsou zkušení pedagogové, někteří s praxí v profesionálních souborech a 

orchestrech. Většina pedagogických zaměstnanců jsou kvalifikovaní odborníci, kteří se i přes 

své nesporné znalosti, snaží neustále zdokonalovat, učit se novým věcem a dovednostem. 

Tyto pak využívají při výuce, s cílem provádět svou práci co nejefektivněji a to tak, aby 

následně byli schopni vychovat a vzdělávat naše nové, talentované, potencionální umělce, 

případně alespoň vytvořit pevné pouto a lásku nejen k nástroji sobě zvolenému, ale i k hudbě 

a výtvarnému umění.  
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Naše ZUŠ se snaží prostřednictvím svých zaměstnanců vytvářet a realizovat optimální a často 

také velmi osobitý režim výuky, vycházející z různých potřeb našich žáků, kterým 

přizpůsobujeme časový harmonogram s ohledem na jejich místo bydliště, rodinné poměry aj.  

 

 

4. Přijímací řízení 

Příjímací talentové zkoušky v ZUŠ Hradec nad Moravicí proběhly dne 2. 6. 2016 pro výtvarný 

obor a 3. 6. 2016 pro obor hudební. Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z 

pedagogů ZUŠ. Na dalším (odloučeném) pracovišti ve Skřipově se konaly příjímací talentové 

zkoušky pro výtvarný obor 3. 6. 2016. Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání 

žáků a komisionálních zkouškách a zveřejněny na webových stránkách školy. 

Přihlásilo se celkem 66 zájemců o studium, z toho 48 v hudebním oboru a 18 ve výtvarném 

oboru. 

 

  

Hudební obor Výtvarný obor Celkem ZUŠ 
podíl přijatých 

žáků Přihlášení Přijatí nepřijatí Přihlášení přijatí nepřijatí přihlášení přijatí nepřijatí 

2012 70 27 43 8 8 0 78 35 43 44,9% 

2013 57 21 36 22 7 15 79 28 51 35,4% 

2014 38 16 22 27 3 24 65 19 46 29,2% 

2015 42 24 18 25 3 22 67 27 40 40,3% 

2016 48 24 24 18 4 14 66 28 38 42,4% 

 

V tabulce je zřejmé, že v letech 2012 - 2014 došlo ke značnému poklesu nově přijatých žáků.  

V roce 2015 již dochází k nárůstu nově přijatých žáků. Stále ovšem platí, že celkový počet 

normativních žáků je pevně stanoven zřizovatelem školy a od roku 2009 tento počet nelze 

překročit.  
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5. Výsledky vzdělávání žáků 

V tabulce jsou vyčísleny počty žáků s prospěchem: prospěl s vyznamenáním, prospěl, 

neprospěl a žáci, kteří nebyli klasifikování z důvodu docházky do přípravného studia, či 

jiných. Např. Tito žáci přebírají na konci školního roku pouze potvrzení o absolvování tohoto 

studia.  

Ve druhém pololetí má škola o 6 žáků více z důvodu mateřské dovolené ředitelky školy. Nový 

zaměstnanec - zástupce ředitelky vyučuje hře na kytaru, nikoli hře na akordeon, tudíž po 

domluvě a se souhlasem zřizovatele byl celkový stav žáků navýšen. 

 

Klasifikace za 1. pololetí 

Obor vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikovaní Celkem 

Hudební 125 6 0 17 148 

Výtvarný 36 0 0 2 38 

Celkem 161 6 0 19 186 

 

            Klasifikace za 2. pololetí 

Obor vyznamenání prospěl neprospěl neklasifikovaní Celkem 

Hudební 123 9 0 22 158 

Výtvarný 36 0 0 2 38 

Celkem 159 9 0 24 192 

 

Postupové zkoušky se konaly v týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2016 u tří komisí. Výsledky byly 

zaznamenány do protokolů o komisionálních zkouškách v systému IZUŠ. Celková úroveň 

těchto zkoušek byla i v tomto školním roce velmi dobrá. 

\ 

Výsledky postupových zkoušek v hudebním oboru 

Výborný 95 

Chvalitebný 11 

Uspokojivý 1 

Neuspokojivý 0 
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Nevykonali 47 

Celkem 154 

 

47 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku dle učebních osnov či Školního vzdělávacího 

programu ZUŠ Hradec nad Moravicí (např. z důvodu veřejného Absolventského koncertu 

apod.) 

 

Počty absolventů  

Obor 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 12 4 0 16 

Výtvarný 1 0   0 1 

Kolektivní 0  3  0 3 

Celkem 13 7 2 20 

 

Ve školním roce 2015/2016 se nikdo z žáků ZUŠ nepřipravoval na střední školu s uměleckým 

zaměřením.  

 

6. Prevence sociálně patologických jevů  

V oblasti prevence sociálních a patologických jevů se především jedná o zapojení žáků do 

činností, které vyplňují jejich volný čas. Možnost realizovat se v uměleckých oborech jim 

základní umělecká škola poskytuje v plné míře a současně jim poskytuje možnost hudebního 

a výtvarného vzdělání spojeného s mravní a estetickou výchovou.   

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) je zajišťováno podle plánu DVPP, 

který každoročně škola vydává v souladu s platnou legislativou. DVPP je tedy zabezpečováno 

účastí na metodických schůzkách okresních nástrojových sekcí a akcích, které tyto sekce 

pořádají.  

 

okresní umělecká rada ZUŠ 13. 10. 2015 ředitelka 

okresní sekce – klavír 21. 10. 2015 jeden učitel 
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okresní sekce – akordeon 22. 10. 2015 jedna učitelka 

okresní sekce – kytara 22. 10. 2015 jeden učitel 

okresní sekce – dechové nástroje 26. 10. 2015 jeden učitel 

okresní sekce – kytara 10. 11. 2015 jeden učitel 

 

Dále se vzdělávají na pravidelných školících seminářích a kurzech akreditovaných MŠMT. 

Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny z 

rozpočtu školy a vedením školy jsou plně podporovány. 

 

Účast na seminářích: 

Seminář: NIDV 23. 9. 2015 jeden učitel 

Téma: Základní umělecké vzdělávání – začínající učitel 

Seminář: NIDV 1. a 27. 10. 2015 jeden učitel 

Téma: Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule 

Seminář: Ostravská setkání se zobcovou flétnou  14. 10. 2015    jeden učitel 

Téma: Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu  

Seminář: NIDV 15. 10. 2015 dvě učitelky 

Téma: Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ 

Seminář: NIDV 20. 10. 2015 jeden učitel 

Téma: Základní umělecké vzdělávání – začínající učitel 

Seminář: Ostravská setkání s akordeonem    21. 11. 2015 ředitelka 

Téma: Uplatnění akordeonu v současnosti  

Seminář: Ostravská setkání u klavíru    21. 11. 2015 jeden učitel   

Téma: Vyučování hry na kytaru na ZUŠ  

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT: 

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 
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Krajské kolo -  17. – 18. 3. 2016, ZUŠ J. R. Míši, Orlová 

3. d) kategorie – Flétnové trio Trialog – 1. místo 

3. a) kategorie – flétnové kvarteto Tuttiflutti – 1. místo s postupem do celostátního kola 

                          

Ústřední kolo - 6. – 8. 5. 2016, ZUŠ J. R. Míši, Orlová 

3. a) kategorie – flétnové kvarteto Tuttiflutti – 1. místo s titulem absolutního vítěze soutěže 

Zvláštní ocenění získala rovněž učitelka hry na příčnou flétnu -  Cenu poroty za vynikající 

pedagogické vedení.                

 

Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon   

Krajské kolo – 22. – 23. 3. 2016, ZUŠ Klimkovice 

Sólová hra: 

I. kategorie – jedna žákyně – 1. místo s postupem do celostátního kola 

I. kategorie – jeden žák – 2. místo 

III. kategorie – jedna žákyně – 2. místo 

Komorní hra: 

I. a) kategorie - Akordeonové duo – 2. místo 

 

Ústřední kolo - 6. – 8. 5. 2016, ZUŠ Pardubice 
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Sólová hra: 

I. kategorie – jedna žákyně – 3. místo 

 
                                                                                                              Foto: Jiří Hajduk 

Soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje 

Krajské kolo – 30. 3. 2016, ZUŠ B. Smetany – Karviná 

IV. kategorie – jeden žák – čestné uznání 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY: 

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ - 27. 10. 2015, ZUŠ Háj ve Slezsku 

jeden žák kytarového oddělení – 2 x zlatá múza 

čtyři žáci výtvarného oboru – 4 x zlaté múzy 

 

Soutěžní přehlídka „Múzy Leona Juřici“ – 19. 5. 2016, ZUŠ J. R. Míši 

Kytarové duo – 1 x zlatá múza 
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE: 

22. ročník Mezinárodní výtvarné soutěže „Bienále fantázie 2016“ – 13. 5. 

2016, Martin 

4 žáci - Čestné uznání  

 

44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže „Lidice 2016“- 31. 5. 2016, Lidice 

Grafika – 5 žáků získalo za svou kolekci - medaili „Lidická růže“ 

Malba, kresba – dva žáci - Čestné uznání  

 

 

        Výtvarná výstava při akci „Zuškaření na zahradě“.                                             Foto: Jiří Hajduk 

 

 

Při ochraně osobních údajů žáků školy i pedagogů je postupováno v souladu se zákonem 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pro zveřejňování aktivit a výsledků činnosti školy na 

nástěnkách, www stránkách atd., máme písemný souhlas zákonných zástupců žáků a 

pedagogů.   
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Kalendář vybraných akcí 

Září 

9. 9. 2015 Vystoupení žákyně pěveckého oddělení v Rehabilitačním ústavu – Hrabyně 

19. 9. 2015 Vystoupení žákyně pěveckého oddělení - Štítina 

24.-25. 9. 2015  Exkurze žáků VO po opavských výstavách v rámci Bezručovy Opavy 

 

Říjen 

8. 10. 2015 Vystoupení na soutěži Talent 2015, Frýdek Místek 

27. 10. 2015 Soutěžní přehlídka „Múzy I. Hurníka“, ZUŠ Háj ve Slezsku 

29. 10. 2015 Sólový pěvecký koncert, Domov Bílá Opava 

 

Listopad 

16. 11. 2015 Koncert „Hraje celá rodina, Národní dům Hradec nad Moravicí 

21. 11. 2015 Vystoupení žáků na Vánoční vernisáži, KD Jakubčovice 

27. 11. 2015 Přehlídka „Magický klavír v proměnách času“, KPB Opava 

29. 11. 2015 Vystoupení žáků pěvecké třídy při rozsvícení vánočního stromu, Branka u O. 

29. 11. 2015 Vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu, Hradec nad Moravicí 

 

Prosinec 

2. 12. 2015 Pěvecké vystoupení na soutěži Eurotopia, Obecní dům Opava 

3. 12. 2015 Vánoční koncerty pro MŠ, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

6. 12. 2015 I. Setkání hradeckých orchestrů, Národní dům Hradec nad Moravicí 

9. 12. 2015 Vystoupení žáků na vánočních trzích, Domov Letokruhy, Budišov nad 

Budišovkou 

10. 12. 2015  Vánoční výtvarné dílny, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

11. 12. 2015 Vánoční výtvarné dílny, ZŠ Skřipov 

11. 12. 2015 Vánoční pěvecký koncert, Rehabilitační ústav Chuchelná 

16. 12. 2015 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO, zámek Hradec n/Mor 

17. 12. 2015 Vánoční pěvecký koncert, Domov důchodců Opava 

19. 12. 2015 Vystoupení žáků na 9. beatovém večeru, Hradec nad Moravicí  
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Leden 

19. 1. 2016 Školní kolo soutěže ve hře na akordeon, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

28. 1. 2016 Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů a ve hře 

na elektronické klávesové nástroje 

 

Únor 

1. 2. 2016 Akordeonový koncert, ZŠ Skřipov 

5. 2. 2016 koncert bývalých žáků „Hvězdy se vrací domů“, zámek Hradec nad Mor 

10. 2. 2016 Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, ZUŠ Opava 

23. 2. 2016 Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, ZUŠ Opava 

 

Březen 

3. 3. 2016 Okresní kolo soutěže v KH s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Opava 

3. 3. 2016 Vernisáž výtvarné přehlídky „Zrzavý salón“, ZUŠ Solná, Opava 

10. 3. 2016 Velikonoční výtvarné dílny, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

11. 3. 2016 Velikonoční výtvarné dílny, ZŠ Skřipov 

13. 3. 2016 Vystoupení žáků pěveckého oddělení při „Vítání jara“, Kajlovec 

16. 3. 2016 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí 

17. 3. 2016 Krajské kolo soutěže v KH s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Orlová 

17. 3. 2016 I. premiéra muzikálu „Princezna ze zahrady“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

19. 3. 2016 Vystoupení žáků na Jarní vernisáži KD Jakubčovice 

20. 3. 2016 II. premiéra muzikálu „Princezna ze zahrady“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

22.-23. 3. 2016 Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, ZUŠ Klimkovice 

26. 3. 2016 Vystoupení žáků na „Jarním bigbeatu“, Hradec nad Moravicí 

30. 3. 2016 Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje, ZUŠ Karviná 

 

Duben 

7. 4. 2016   Okresní klavírní přehlídka, ZUŠ Hlučín 

8. 4. 2016   Vystoupení žáků při vernisáži „Skupiny X“, Galerie Hradec nad Moravicí 

12. 4. 2016   Představení muzikálu „Princezna ze zahrady“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

15. 4. 2016   Koncert populárních melodií, Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí 
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19. 4. 2016   Představení muzikálu „Princezna ze zahrady“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

20. 4. 2016   Představení muzikálu „Princezna ze zahrady“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

22. 4. 2016   Vystoupení při vernisáži výstavy J. Přibyly, Hasičská zbrojnice, Kajlovec 

 

Květen 

5. 5. 2016 Kytarová smršť – přehlídka mladých kytaristů, DPB Opava 

6. 5. 2016 Ústřední kolo soutěže v KH s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Orlová  

6. 5. 2016 Krajská klavírní přehlídka, JKGO Ostrava 

6. 5. 2016 Ústřední kolo soutěže ve hře na akordeon, ZUŠ T. Brzkové, Plzeň 

7. 5. 2016 Představení muzikálu u příležitosti otevření turistické sezóny, Hradec n/Mor 

18. 5. 2016 Slavnostní koncert žáků ZUŠ „ Příběhy hudebních úspěchů“, zámek Hradec  

19. 5. 2016 Soutěžní přehlídka „Múzy L. Juřici“, ZUŠ Orlová 

23. 5. 2016 „Múzy v muzeu“ – výstava prací výtvarného oboru, Muzeum Ostrava 

23. 5. 2016 Výstava a koncert učitelů ZUŠ okresu Opava, ZUŠ Háj ve Slezsku 

23.-24. 5. 2016 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ 

Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec nad Moravicí 

31. 5. 2016 Vernisáž Mezinárodní dětské výtvarné výstavy „Lidice 2016“ 

31. 5. 2016  Absolventský koncert žáků ZUŠ, zámek Hradec nad Moravicí 

 

Červen 

7. 6. 2016 Vystoupení a výstava žáků ZUŠ na přehlídce Múziáda – Vivat Mozart! - Velká 

dvorana zámku Hradec nad Moravicí 

14. 6. 2016 Vernisáž výstavy prací z kurzu kresby pro dospělé, Hasičská zbrojnice, 

Kajlovec 

17. 6. 2016 „Zuškaření na zahradě“, ZUŠ Hradec n/Mor 
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Dívčí kapela vystupující na akci „Zuškaření na zahradě“.                                                   Foto: Jiří Hajduk 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí 

kontrola Českou školní inspekcí.  

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy 

        

PŘÍJMY CELKEM                                                                 
z toho:                                               

                       4 354 471 

    1.  Příspěvky a dotace – MŠMT a od zřizovatele                        3 805 494 

    2.  Město Hradec – ZUŠkaření                             10 000 

    3.  Město Hradec – volnočasové aktivity                             29 000 

    4.  Úplata za vzdělávání                           433 210 

    5.  Výpůjčné hudebních nástrojů                               9 400   

    6.  Ostatní příjmy                             67 367 
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NEINVESTIČNÍ   VÝDAJE  CELKEM  
z toho: 

                       4 336 636 

1) Spotřeba materiálu                             73 885 

2) Opravy a udržování učeben a hudeb. nástrojů                             29 262 

3) Cestovné                               7 413 

4) Služby                           274 459 

5) Mzdové náklady                        2 686 276 

6) Zákonné sociální pojištění                           897 644 

7) Zákonné pojištění zaměstnanců                             11 204 

8) Zákonné sociální náklady                             69 337 

9) Jiné daně a poplatky                                1 000   

10) Použití volnočasové aktivity                              29 000 

11) Náklady drobného dlouhodobého majetku                            246 007 

12) Daň z úroků                                   777 

13) Odpisy dlouhodobého majetku                              10 372 

 
 

      HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2015                               17 836 

 

Hospodářský výsledek v roce 2015 činil 17 835,76 Kč z toho hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti 14 875,76 Kč a hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 2 960,00 Kč. 

 

Rozpis a vyhodnocení závazného ukazatele – finanční vypořádání příspěvků a dotací z MŠMT 

a od zřizovatele v roce 2015.  

 

DRUH DOTACE Poskytnuto Čerpání 2015 vratka 
dotace 
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ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání 
z toho: 

3 567 000 3 567000 0 

             - prostředky na platy  2 543 000 2 543 000 0 

             - ostatní osobní náklady (OON)  38 000 38 000 0 

             - zákonné odvody 878 000 878 000 0 

             - FKSP 25 000 25 000 0 

            - ONIV 83 000 83 000 0 

ÚZ 33052 – „Zvýšení platů pracovníků 
regionálního školství“  
z toho: 

92 818 92 818 
 

0 

            - prostředky na platy 68 754 68 754 0 

           - zákonné odvody 23 376 23 376 0 

           - FKSP 688 688 0 

ÚZ 33061 –„Zvýšení platů pedagogických 
pracovníků v roce 2015“ 
 z toho: 

17 676 17 676 0 

          - prostředky na platy 13 093  13 093 0 

          - zákonné odvody 4 452 4 452 0 

          - FKSP 131 131 0 

Celkem příspěvky a dotace  -  MŠMT 3 677 494 3 677 494 0 

ÚZ 206 – účelové dotace na podporu 
zabezpečení školy 

128 000 128 000 0  

Celkem příspěvky a dotace –  
od zřizovatele 

128 000 128 000 0  

Příspěvky na provoz celkem za rok 2015 3 805 494 3 805 494 0 

 
V uplynulém roce 2015 byly škole poskytnuty prostředky na přímé náklady na vzdělávání  

(ÚZ 33353) bez členění na pedagogické a nepedagogické zaměstnance. Ušetřené prostředky 

z pojistného ÚZ 33353 byly použity v souladu s pokyny KÚ Ostrava k dofinancování ONIV 

(zákonné pojištění Kooperativa, lékařské prohlídky a učební pomůcky). Dále byly škole 
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poskytnuty prostředky na „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství 

v roce 2015“ (ÚZ 33061) a prostředky na „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“  

(ÚZ 33052). Všechny tyto poskytnuté prostředky byly vyčerpány.  

 Z prostředků ONIV v roce 2015 škola zakoupila ve výši 83 tis. Kč učební pomůcky – dva 

akordeony a pozoun. Dále byla od zřizovatele poskytnuta dotace na podporu zabezpečení 

školy ve výši 128 tis. Kč, která byla využita na zakoupení videotelefonů do všech tříd a také 

dvou kamer, které jsou umístěny na chodbě a byla bezezbytku vyčerpána (ÚZ 206).  

 

 

ÚČELOVÉ DOTACE od obce za rok 2015 Poskytnuto Čerpání 2015 vratka 
příspěvku 

1.  Město Hradec – účelový příspěvek 10 000 10 000 0 

2.  Město Hradec – volnočasové aktivity 33 000 29 000 4 000 

 
Účelové dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí byly čerpány v souladu se 

stanovenými podmínkami zakotvenými v jednotlivých smlouvách. Vyúčtování bylo Městu 

předáno k 31. 12. 2015. Nevyčerpány byly příspěvky na volnočasové aktivity dětí k 31. 12. 

2015 bylo vráceno Kč 4 000,-  Kč – neuplatněné příspěvky. Jednalo se zejména o nové žáky, 

kteří z kapacitních důvodů nemohli být ve školním roce 2015/2016 přijati. 

 

      

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V tomto školním roce 2015/2016 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních 

programů.  

 

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Základní umělecká škola Hradec nad Moravicí, příspěvková organizace, Zámecká 313 se ve 

školním roce 2015/2016 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi.   

  

 



Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 

Zámecká 313, příspěvková organizace 
___________________________________________________________________________ 

 

24 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování 

z cizích zdrojů 

Vedení školy dostalo odezvu z Krajského úřadu v Ostravě, kdy díky projektu Dotačního 

programu MŠMT ČR „Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení“ s názvem 

„Podpora zabezpečení ochrany žáků Základní umělecké školy v Hradci nad Moravicí“ získala 

finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč na zabezpečení školy pomocí videotelefonů a kamer 

v budově školy.               

  

14. Spolupráce s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů 

ve vzdělávání 

ZUŠ Hradec nad Moravicí je i nadále členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči 

o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů v Moravskoslezském 

kraji.   

Škola je také členem asociace AZUŠ, která je dobrovolným zájmovým sdružením základních 

uměleckých škol s cílem pečovat o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice. 

Z hlediska spolupráce s různými subjekty bych vyzvedla spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 

při ZUŠ v Hradci nad Moravicí, který nám přispívá na koncertní činnost, účast žáků v 

soutěžích, na absolventské koncerty atd. Velmi významná byla i spolupráce se Správou 

zámku v Hradci nad Moravicí, neboť převaha našich koncertů se konala právě těchto 

v zámeckých prostorách.  

S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích 

organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci a okolí, pro které 

pořádáme výchovné koncerty. V hudebním i ve výtvarném oboru pokračuje výuka na dalším 

pracovišti v ZŠ Skřipov. Naši žáci tam také vystupují při výtvarných výstavách a akcích 

pořádaných ZŠ a Obecním úřadem Skřipov. Spolupráce se ZŠ Skřipov je na velmi dobré 

úrovni. Odborová organizace na škole nepůsobí. 

 

15. Závěr 

V důsledku opakující se vysoké poptávky žáků o studium výtvarného oboru, které nebylo 

možno uspokojit vzhledem k pevně stanovenému počtu žáků ve škole, byl na podzim 2015 
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v rámci doplňkové činnosti otevřen výtvarný kurz pro děti. Tento záměr byl ostatně plánován 

již v dlouhodobé koncepci školy a je možný i dle Zřizovací listiny ZL/184/2001. Praxe 

v doplňkové činnosti prokázala správnost nastaveného směru, a proto škola na jaře 2016 

otevřela pokračující kurz pro děti. Pro velký zájem byl otevřen další výtvarný kurz, tentokráte 

pro dospělé, který byl zakončen v červnu 2016 vernisáži výstavy účastníků kurzu. 

 

Školní rok 2015/2016 byl především zaměřen na zabezpečení ochrany žáků, kdy se vedení 

školy podařilo prosadit důležitost těchto změn nejen na Městském úřadě v Hradci nad Mor., 

ale také u zřizovatele - Krajského úřadu v Ostravě. Základní umělecká škola má budovu v 

nájmu města Hradec a to uvolnilo ze svého rozpočtu 112 tis. Kč na zakoupení bezpečnostních 

vchodových dveří do školy a také výměny oken z vchodové strany budovy.  

Další změna nastala ve vedení příspěvkové organizace, neboť ředitelka školy nastoupila dne 

1. 3. 2016 na mateřskou dovolenou. Jejím zástupcem se stal bývalý ředitel školy Miroslav 

Vitásek, který se do pedagogického sboru začlenil 1. 2. 2016 jako učitele a od 1. 3. 2016 jako 

zástupce ředitelky. 

V březnu 2016 měl premiéru druhý muzikál žáků pěveckého oddělení s názvem “Princezna ze 

zahrady“, který byl určen dětem předškolního a školního věku. 

  

Rovněž, jako v letech minulých, se škola zapojila do mnoha národních i mezinárodních 

soutěží a přehlídek, kde získala řadu významných ocenění jak v hudebním, tak i ve výtvarném 

oboru. 

Za zmínku stojí mimořádné výsledky v celostátních kolech národních soutěžích MŠMT žáků 

hry na příčnou flétnu a akordeon. Výtvarný obor rovněž zaznamenal mimořádný úspěch na 

nově absolvované mezinárodní soutěži s názvem „Bienále fantázie 2016“ v Turčianské galerii 

v Martine a za zmínku stojí i pokračování v dlouhodobých úspěších v mezinárodní výtvarné 

soutěži „Lidice 2016“.  

Významné je i ocenění pedagožky hry na příčnou flétnu Magdalény Hrudové, která u 

příležitosti Dne učitelů 2016 získala z rukou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje 

Mgr. Věry Pálkové „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“. Magdaléna 

Hrudová již 20. rokem ovlivňuje svým nadšením pro hudbu děti z širokého okolí Hradce nad 

Moravicí. Se svými žáky dosahuje dlouhodobě mimořádných pedagogických úspěchů, jak na 
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poli národních tak i mezinárodních soutěží. Svědčí o tom výsledky svěřených žáků v sólové 

hře na příčnou flétnu, komorní hře (flétnový kvartet „Tuttiflutti“), komorní hře s převahou 

dechových nástrojů (smíšené trio „Trialog“), souborové hře (Špunt´s band, John´s band) i 

četná zvláštní ocenění za příkladnou pedagogickou činnost, za což jí patří velký dík. 

 

Právě obětavá práce zaměstnanců školy měla zásadní vliv na to, že školní rok 2015/2016 byl 

mimořádně úspěšný. Velkou pomoc také vidím ve spolupráci s Krajským úřadem, který škole 

umožnil, díky navýšení ONIVU o 83 tis. Kč, zakoupení 2 akordeonů pro výuku souborové hry 

na akordeon a pořízení pozounu pro dechové oddělení.  

 

O dění ve škole pravidelně informuje vedení ZUŠ veřejnost, a to prostřednictvím webových 

stránek školy www.zus-hradec.cz, místního tisku úřední desky města a na nástěnkách 

v budově ZUŠ Hradec nad Moravicí. 

 

Ve školním roce 2015/2016 nebyly podány žádné žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy Hradec nad Moravicí za školní rok 

2015/2016 vypracovala Mgr. Marta Scholzová ve spolupráci se zástupcem ředitelky školy 

Miroslavem Vitáskem a byla projednána na pedagogické radě dne 13. 10. 2016.  

       

 
V Hradci nad Moravicí 24. 10. 2016 
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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 

 X Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 
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Nově zahájené projekty: 
Název 

projektu 
 

Operační 

program/Zdroj 

financování 
 

Registrační číslo 

projektu 
 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 
 

Období 

realizace  
 

0       

       

 

Projekty již v realizaci: 
Název 

projektu 
 

Operační 

program/Zdroj 

financování 
 

Registrační číslo 

projektu 
 

Role školy/ŠZ 

v projektu  - 

příjemce/partner 

(v případě, že škola je 

partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 
 

Období 

realizace  
 

0       

       

 
 


