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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  
Kapacita žáků:   210 
Další místo poskytovaného vzdělání: 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, lesní roh a pozoun. 

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

směrem se škola profiluje. Mezi nejznámější kolektivní seskupení s bohatou historií patří 

soubor Špunt´s band, Rocková kapela, Dívčí kapela, Akordeon band a Pěvecký sbor. Poměrně 

novým seskupením je tanečně laděný soubor s názvem „Horká jehla“. 

 

              
        Výtvarná výstava při mezioborové akci „ZUŠkaření“                         Foto: Jiří Hajduk 

 

 

Ve výtvarném oboru se vyučují všechny výtvarné techniky, které stanovuje Školní vzdělávací 

program ZUŠ Hradec nad Moravicí.  
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Detailní rozbor žáků po oborech: 

 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 

 

 

 Počet žáků (k 30. 9. 2016) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 12 120 22 0 154 

Výtvarný 0 38  0  0 38 

Celkem 12 158 22 0 192 

 

 

 Počet žáků (k 30. 9. 2017) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 14 124 16 0 154 

Výtvarný 2 35 1   0 38 

Celkem 16 159 17 0 192 

 

 

 Počet žáků (k 30. 9. 2018) 

Obor 
Přípravné 
studium 1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební  
  

0 154 

Výtvarný 1 
 

1   0 38 

Celkem 16 159 17 0 192 

 

Na ZUŠ je vyučováno od 1. 9. 2012 dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad 

Moravicí „Srdce pro umění, umění pro radost“. 
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Hudební nástroj 

Počty žáků ve studiu 

Celkem 
Přípravném 

Základním 

I. stupeň II. stupeň 

Klavír 1 20 3 24 

Keyboard 0 7 1 8 

Akordeon 0 16 0 16 

Housle 3 3 1 7 

Kytara 0 21 4 25 

Basová kytara 0 1 1 2 

Zobcová flétna                        4 12 0 16 

Flétna (kromě zobcové) 4 14 3 21 

Klarinet 0 8 1 9 

Saxofon 0 4 1 5 

Trubka 0 2 0 2 

Pozoun 1 1 0 2 

Lesní roh 0 1 0 1 

Sólový zpěv 4 8 4 16 

Celkem 17 118 19 154 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2018/2019 k 30. 9. 2018 ve škole pracovalo 11 pedagogů a 2 provozní 
zaměstnanci.  
 

Tabulka stavu k 30. 9. 2018. 

 

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., Ph.D 
PP 

učitelka 91% 

sólový zpěv, 
pěvecký sbor, 

keyboard 

Konzervatoř PP 

učitelka 57% housle VŠ – Mgr. PP 

učitelka 57% výtvarný obor VŠ – MgA PP 

učitel 30% 
trubka, lesní roh, 
hudební nauky 

Konzervatoř PP 

učitelka 39% akordeon VŠ - Bc. PP 

Externí 
učitel 

 učitel 22% klavír 
Konzervatoř, 

VŠ – BcA. 
OON 

Provozní 
zaměstnanci 

hospodářka 100% 
 

SEŠ PP 

uklízečka 40% 
 

SŠ OON 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Škola stále disponuje poměrně mladým a stabilním pedagogickým sborem. Učitelé jsou 

zkušení pedagogové, někteří s praxí v profesionálních souborech a orchestrech. Většina 

pedagogogů 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. Pedagogové mají 

vždy na paměti motto školy „Srdce pro umění, umění pro radost“. 
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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 6. 6. 2019 pro výtvarný 

i hudební obor. Výkony uchazečů hodnotila čtyřčlenná komise složená z pedagogů ZUŠ.  

V hudebním oboru komise hodnotila zájemce o studium individuálně z rytmických a 

sluchových dovedností (vyťukávání rytmu, intonace tónů podle klavíru a zazpívání libovolné 

písničky). Ve výtvarném oboru jsou předpoklady pro přijetí posuzovány na základě 

výtvarných prací vytvořených při talentové zkoušce s přihlédnutím na výtvarné práce, které 

si zájemci o studium přinesli ke zkoušce.  

Výsledky byly zaznamenány do protokolu o přijímání žáků a komisionálních zkouškách a 

zveřejněny na webových stránkách školy na vývěsce ve škole. 

Přihlásilo se celkem 79 zájemců o studium, z toho 59 v hudebním oboru a 20 ve výtvarném 

oboru. 

 

  

Hudební obor Výtvarný obor Celkem ZUŠ 
podíl přijatých 

žáků Přihlášení Přijatí nepřijatí Přihlášení přijatí nepřijatí přihlášení přijatí Nepřijatí 

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% 

2017 57 31 26 26 7 19 83 38 45 45,8% 

2018 61 21 40 27 3 24 88 24 64 27,3% 

2019 59 22 37 20 9 11 79 31 48 39,2% 

 

V tabulce je zřejmé, že v letech 2013/2014 došlo ke značnému poklesu nově přijatých žáků.  

Od roku 2015 již dochází k nárůstu nově přijatých žáků do ZUŠ. Ve školním roce 2017/2018 

došlo opět ke snížení a to z důvodu nemožného navýšení stavu žáků a malého procenta 
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odcházejících žáků ze školy. Faktem je, že z výše uvedených důvodů se nepodařilo uspokojit 

poptávku ze strany zákonných zástupců a talentované žáky nebylo možné přijmout. 
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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. Žáci přípravného studia přebírají na konci školního roku pouze potvrzení o 

absolvování tohoto ročníku.  

 

Klasifikace za 1. pololetí 

O 
Bor vyznamenání Prospěl neprospěl Neklasifikovaní Celkem 

Hudební 133 4 0 17 154 

Výtvarný 36 0 0 2 38 

Celkem 169 4 0 19 192 

 

            Klasifikace za 2. pololetí 

Obor vyznamenání prospěl neprospěl Neklasifikovaní Celkem 

Hudební 132 5 0 16 153 

Výtvarný 36 0 0 2 38 

Celkem 168 5 0 18 191 
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Postupové zkoušky se konaly v týdnu od 11. 6. do 14. 6. 2019 u tří komisí. Výsledky byly 

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

těchto zkoušek byla v tomto školním roce velmi dobrá. 

 

Výsledky postupových zkoušek v hudebním oboru 

Výborný  114 

Chvalitebný 12 

Uspokojivý 0 

Neuspokojivý 0 

Nevykonali 27 

Celkem 153 

 

27 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ 

Hradec nad Moravicí (např. z důvodu veřejného Absolventského koncertu, účasti v nejvyšších 

kolech Národních soutěžích vyhlášených MŠMT či v Mezinárodních soutěžích). 

 

 
Počty  

 absolventů   

obor 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Hudební 10 5 15 

Výtvarný 8 0 8 

celkem 18 5 23 

 

Ve školním roce 2018/2019 se 2 žákyně hudebního oboru připravovaly ve 

studijních zaměřeních hra na příčnou flétnu a hra na kytaru ke studiu na konzervatoř a obě 

byly úspěšně přijaté. Stejně úspěšné byly i 2 žákyně výtvarného oboru, které se řádně 

připravovaly ke studiu na střední uměleckou školu. 
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6. Prevence sociálně patologických jevů  

Dlouhodobým cílem primární prevence je zlepšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně 

patologickým jevům. Společně s rodiči se snažíme formovat osobnost žáka, který je 

vzhledem ke svému věku schopný se orientovat v dané problematice a vážit si svého zdraví.  

V našem případě se jedná hlavně o oblast, kdy v prevenci sociálních a patologických jevů 

zapojujeme žáky do činností, které především smysluplně vyplňují jejich volný čas.  

Základní umělecká škola jim v plné míře nabízí vlastní realizaci v uměleckých oborech 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   4. 10. 2018 ředitelka 

okresní sekce – kytarová   9. 10. 2018 jeden učitel 

okresní sekce – akordeonová 19. 10. 2018 jedna učitelka  

okresní sekce – EKN 19. 10. 2018 jedna učitelka 

okresní sekce – klavírní 25. 10. 2018 jeden učitel 

okresní sekce – dechová   1. 11. 2018 jedna učitelka 

okresní sekce – smyčcová   2. 11. 2018 jedna učitelka 

 

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

Tyto aktivity pedagogických pracovníků vedou ke zkvalitňování výuky, jsou hrazeny 

z vlastních zdrojů, ale také v rámci projektu Šablony II a vedením školy jsou plně 

podporovány. Ve školním roce 2018/2019 bylo DVPP hrazeno částkou 7 600 Kč z vlastních 

zdrojů. 
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Účast na seminářích: 

Seminář: Múza  28.-29. 8. 2018 ředitelka 

Téma: Google Apps – praktické využití při práci se ŠVP na ZUŠ 

Semináře při Konferenci 2.3.1 - Kreativní budoucnost 9.-10. 11. 2018 ředitelka 

v rámci projektu - Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti 

Seminář: Ostravská setkání se zobcovou flétnou    7. 11. 2018 jeden učitel 

Téma: Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu X. 

Seminář: Ostravská setkání s trombonem    12. 11. 2018 jeden učitel   

Téma: Trombon v současnosti  

Seminář: NIDV    16. 11. 2018 ředitelka 

Téma: Elektronická organizace soutěží ZUŠ 

Seminář: Ostravská setkání s akordeonem   24. 11. 2018    jedna učitelka 

Téma: Uplatnění akordeonu v současnosti  

Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou    1. 12. 2018 jedna učitelka 

Téma: Metodika výuky hry na příčnou flétnu I. 

Seminář: Ostravská setkání s klarinetem    12. 1. 2019 jeden učitel   

Téma: Klarinet v komorní hudbě 

Seminář: Múza  24.-25.1. 2019 ředitelka 

Téma: Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 

Seminář: Ostravská setkání se smyčcovými nástroji  26. 1. 2019    jedna učitelka 

Téma: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ II 

Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou    28. 2. 2019 jedna učitelka 

Téma: Metodika výuky hry na příčnou flétnu II. 

Seminář Společnosti pro kvalitu školy    2.-3. 5. 2019 ředitelka 

Téma: Mentorské dovednosti - I. modul kurzu 

Seminář Společnosti pro kvalitu školy 13.-14.6. 2019 ředitelka 

Téma: Mentorské dovednosti - II. modul kurzu 
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT: 

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

Okresní kolo – 27. 2. 2019, ZUŠ Opava 

II. kategorie: Trio příčných fléten - 1. místo s postupem do krajského kola 

IV. kategorie: Flétnové kvarteto - 1. místo s postupem do krajského kola 

 

Flétnový kvartet – Absolutní vítězové celostátního kola soutěže MŠMT. 

                                                                                                          foto: Jiří Hajduk 

 

Soutěž ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje 

Okresní kolo – 28. 2. 2018, ZUŠ Opava 

III. kategorie: jeden žák - 1. místo  

IV. kategorie: jeden žák – 1. místo 

                         dvě žákyně - 2. místo 

 

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů 

Okresní kolo – 5. 3. 2019, ZUŠ Opava 

II. kategorie: Trio  - 1. místo 
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Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon (sólové, komorní a orchestrální) 

Okresní kolo – 6. 3. 2019, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

Sólová hra: 

0. kategorie: jedna žákyně -  1. místo 

III. kategorie: jedna žákyně - 1. místo s postupem do krajského kola 

IV. kategorie: jedna žákyně - 1. místo s postupem do krajského kola 

Komorní hra: 

II. kategorie: Akordeonové duo - 1. místo s postupem do krajského kola 

Orchestrální hra: 

I. kategorie: Akordeon band - 1. místo s postupem do krajského kola 

 

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

Krajské kolo – 20. 3. 2019, ZUŠ Orlová 

II. kategorie: Trio příčných fléten - 1. místo s postupem do celostátního kola 

IV. kategorie: Kvartet příčných fléten - 1. místo s postupem do celostátního kola 

Zvláštní ocenění si odnesla učitelka Magdaléna Hrudová, která byla porotou oceněna za 

mimořádnou pedagogickou činnost. 

 

Soutěž ZUŠ ve hře na akordeon (sólové, komorní a orchestrální) 

Krajské kolo – 27. - 28. 3. 2019, ZUŠ Klimkovice 

Sólová hra: 

III. kategorie: jedna žákyně - 3. místo 

IV. kategorie: jedna žákyně - 2. místo 

Komorní hra: 

II. kategorie: Akordeonové duo - 1. místo 

Orchestrální hra: 

I. kategorie: Akordeon band - 1. místo 
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Soutěžící při slavnostním koncertě „Příběhy hudebních úspěchů“, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 

                                                                                                                        foto: Jiří Hajduk 

                                                                   

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů 

Ústřední kolo – 25. – 28. 4. 2019, ZUŠ Liberec 

II. kategorie: Trio příčných fléten - 1. místo 

IV. kategorie: Flétnové kvarteto - 1. místo, titul Absolutního vítěze soutěže a Zvláštní cenu  

                                                             Amati Kraslice  

Zvláštní ocenění za pedagogickou činnost si zaslouženě ze soutěže odnesla také p. učitelka 

Magdaléna Hrudová. 

 

OSTATNÍ SOUTĚŽE A SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY: 

Soutěžní přehlídka „Múzy Ilji Hurníka“ - 17. 10. 2018, ZUŠ Ostrava - Zábřeh 

jedna žákyně hudebního oboru - 1 x zlatá múza 

jedna žákyně hudebního oboru - 1 x stříbrná múza 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE: 

Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia 2019“ -  4.-7. 4. 2019, Janáčkova 

konzervatoř Ostrava 
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0. kategorie: Sólový zpěv -  jeden žák - 1. místo s titulem laureát 

I. kategorie: Sólový zpěv -  jedna žákyně - 2. místo 

III. kategorie: Sólový zpěv -  jedna žákyně bez umístění 

 

         

Kalendář vybraných akcí 

Říjen 

1. 10.   2018    Vystoupení žáků ZUŠ při Setkání důchodců, Žimrovice 

17. 10. 2018 Soutěžní přehlídka „Múzy I. Hurníka“, ZUŠ Ostrava – Zábřeh 

28. 10. 2018 Vystoupení žáků ZUŠ k oslavám Dne vzniku samostatného státu, Skřipov 

 

Listopad 

21. 11. 2018 Koncert „Hraje celá rodina, Národní dům Hradec nad Moravicí 

 

Rodiče a děti při koncertě „Hraje celá rodina“, který se konal v kinosále Orion v Hradci n/Mor.                                                                                                                                                           

foto: Jiří Hajduk 

 

24. 11. 2018 Vystoupení žáků na Vánoční vernisáži, KD Jakubčovice 
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Prosinec 

12. 12. 2018 Vánoční pěvecký koncert, kostel v Benkovicích 

13. 12. 2018 Vánoční dílny výtvarného oboru, Hradec nad Moravicí 

14. 12. 2018 Vánoční dílny výtvarného oboru, Skřipov 

16. 12. 2018 Vystoupení žáků ZUŠ na Vánočním jarmarku, ZŠ Skřipov 

19. 12. 2018 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO, zámek Hradec n/Mor 

22. 12. 2018 Vánoční pěvecký koncert, kostel ve Starých Těchanovicích 

 

Leden 

9.   1. 2019 Vystoupení žáků ZUŠ při vernisáži obrazů D. Bátora, Hradec nad Moravicí 

10. 1. 2019 Novoroční koncert, Kostel sv. Petra a Pavla, Hradec nad Moravicí 

19. 1. 2019 Zimní akordeonové kurzy, Trojanovice 

 

Únor 

8. 2.   2019 Školní přehlídka ve hře na EKN, a KH s převahou dechových a smyčc.  

                             nástrojů 

13. 2. 2019 Školní přehlídka ve hře na akordeon, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

21. 2. 2019 koncert bývalých žáků „Hvězdy se vrací domů“, zámek Hradec n/Mor 

27. 2. 2019 Okresní kolo soutěže v KH s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Opava 

28. 2. 2019 Okresní kolo ve hře EKN, ZUŠ Opava  

 

Březen 

4. 3. 2019 Okresní klavírní přehlídka, ZUŠ Háj ve Slezsku 

5. 3. 2019 Okresní kolo v KH s převahou smyčc. nástrojů, ZUŠ Opava 

6. 3. 2019 Okresní kolo ve hře na akordeon, ZUŠ Hradec n/Mor. 

7. 3. 2019 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí 

20.-21. 3. 2019 Krajské kolo v komorní hře na dechové nástroje, ZUŠ Orlová 

25. 3. 2019 Akordeonový koncert, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

27. 3. 2019 Krajské kolo ve hře na akordeon, ZUŠ Klimkovice 
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Duben 

5.  4.  2019   Pro Bohemia 2019, JKO Ostrava 

7. 4.   2019   Vystoupení žáků při Vyvádění Mařeny, MŠ Kajlovec 

10. 4. 2019   Koncert populárních melodií, kinosál Orion, Hradec nad Moravicí 

12. 4. 2019   Krajská klavírní přehlídka, JKO Ostrava 

13. 4. 2019   Vystoupení žáků na Jarní výstavě, KD Jakubčovice    

25. 4. 2019   Ústřední kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, ZUŠ Liberec 

 

Květen 

5. 5.   2019 1. premiéra hudebního představení „S prstem v uchu“, sál ZUŠ Hradec n/Mor 

6. 5.   2019 2. premiéra hud. představení „S prstem v uchu“, sál ZUŠ Hradec n/Mor. 

11. 5. 2019 Vystoupení žáků ke Dni matek, KD Domoradovice 

13. 5. 2019 Slavnostní koncert žáků ZUŠ „ Příběhy hudebních úspěchů“, zámek Hradec 

17. 5. 2019 Vystoupení žáků v rámci programu Skutečně zdravá škola, MŠ Hradec n/Mor.  

20.,21. 5. 2019 Výchovné koncerty pro ZŠ a CZŠ Hradec, ZŠ Branka, ZŠ Žimrovice a MŠ 

Hradec, Branka, Kajlovec a Žimrovice - ZUŠ Hradec n/Mor. 

30. 5. 2019   Výchovný koncert III. Pro MŠ a ZŠ Skřipov 

31. 5. 2019 „Zuškaření“, kostel sv. Petra a Pavla a  ZUŠ Hradec n/Mor. 

 

Červen 

1. 6.  2019 Vystoupení žáků na Swingovém a country večeru, Hradec n/Mor. 

3. 6.  2019 I. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 

4. 6.  2019 Vystoupení žáků ZUŠ při festivalu Múziáda 2019 – Vivat musica! Velká 

dvorana zámku Hradec n/Mor. 

4. 6.   2019   Vystoupení žáků na „Koncertě vítězů“, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 

14. 6. 2019 II. Absolventský koncert, sál ZUŠ Hradec n/Mor. 

17. 6. 2019 III. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 

21. 6. 2019 Kytarový koncert, sál ZUŠ Hradec n/Mor. 

30. 6. 2019 Vystoupení žáků na Hradecké pouti, zámek Hradec n/Mor. 
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O dění ve škole pravidelně informuje vedení ZUŠ veřejnost, a to prostřednictvím webových 

stránek školy www.zus-hradec.cz, facebookových stránek ZUŠ Hradec nad Moravicí, vysílání 

TV Polar v pořadu „Studuj u nás“, v místním a regionálním tisku a také na nástěnkách 

v budově ZUŠ Hradec nad Moravicí. 

 

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. 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí 

kontrola Českou školní inspekcí.  

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy  

Výnosy 

Výnosy celkem v roce 2018 činily 5 267 015,42 Kč z toho z hlavní činnosti 5 234 537,42 Kč 

a z doplňkové činnosti 32 478,00 Kč.  

VÝNOSY CELKEM  v Kč  
z toho:                                               

                       5 267015,42 

    1.  Příspěvky a dotace – MŠMT a od zřizovatele                        4 683 665,00 

    2.  Město Hradec nad Moravicí                              50 000,00 

    3.  Úplata za vzdělávání + kurzy DČ                           491 338,00 

    4.  Výpůjčné hudebních nástrojů                               4 775,00 

    5.  Ostatní příjmy (čerpání fondů, bankovní úroky..)                             37 237,42 

 
 

Náklady 

Celkové náklady za rok 2018 činily  5 221 921,17,00 Kč z toho náklady z hlavní činnosti 

5 196 431,17 Kč a z doplňkové činnosti 25 490,00 Kč. 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM v Kč                             5 221 921,17 

http://www.zus-hradec.cz/
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z toho: 

1) Spotřeba materiálu                             52 741,40 

2) Opravy a udržování učeben a hudeb. nástrojů                             58 190,00 

3) Cestovné                             21 485,00 

4) Služby                           236 953,95 

5) Mzdové náklady                        3 509 582,00 

6) Zákonné sociální pojištění                        1 158 033,00 

7) Zákonné pojištění zaměstnanců                             14 299,00 

8) Zákonné sociální náklady                           121 773,94 

9) Náklady drobného dlouhodobého majetku                             33 490,00 

10) Daň z úroků                                  132,88 

11) Odpisy dlouhodobého majetku                             15 240,00 

 
 

      HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2018 v Kč                               45 094,25 

 

Hospodářský výsledek v roce 2018 činil 45 094,25 Kč z toho hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti 38 106,25 Kč a hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 6 988,00 Kč. Tento 

hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu odměn v částce 30 000,00 Kč a do rezervního 

fondu v částce 15 094,25 Kč. 

 

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

a od zřizovatele v roce 2018.  

DRUH DOTACE Poskytnuto 
v Kč 

Čerpání 2018  
v Kč 

vratka 
dotace 

ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání 
z toho: 

4 683 665 4 683 665 0 

             - prostředky na platy  3 330 692 3 330 692 0 
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             - ostatní osobní náklady (OON)  111 480 111 480 0 

             - zákonné odvody 1 170 345 1 170 345 0 

             - FKSP 66 614 66 614 0 

            - ONIV 4 534 4 534 0 

Celkem příspěvky a dotace  -  MŠMT 4 683 665 4 683 665 0 

Celkem příspěvky a dotace –  
od zřizovatele 

0 0 0  

Příspěvky na provoz celkem za rok 2018 4 683 665 4 683 665 0 

 
V roce 2018 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).  

 

ÚČELOVÉ DOTACE od obce za rok 2018 Poskytnuto        
v Kč 

Čerpání 2018   
v Kč 

vratka 
příspěvku 

Město Hradec nad Moravicí – účelový 
příspěvek 

50 000 50 000 0 

 
Účelová dotace z rozpočtu Města Hradec nad Moravicí byla čerpána v souladu se 

stanovenými podmínkami zakotvenými ve smlouvě a to na modernizaci a vybavení učeben a 

na nákup učebních pomůcek. Vyúčtování bylo Městu předáno k 31. 12. 2018.  

 

MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÝ PLAT 

Účelové příspěvky a dotace MŠMT, které jsme obdržely v roce 2018 v rámci závazného 

ukazatele na přímé náklady na vzdělávání, byly vyčerpány v plné výši. Průměrný plat v roce 

2018 vzrostl, a to především z důvodů zvýšení platových tarifů od listopadu 2017 

pedagogickým pracovníkům i nepedagogickým zaměstnancům. Cílem bylo zvýšit platovou 

úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení. 

      
      

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do rozvojových programů ani mezinárodních 

programů. 
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12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

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

školním roce 2018/2019 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání 

pouze formou vysílání zaměstnanců na akce organizované jinými subjekty.   

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování 

z cizích zdrojů 

V tomto školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do projektů financovaných z cizích 

zdrojů prostřednictvím rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

Šablony II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ Hradec nad 

Moravicí (registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011383). 

  

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. Ředitelka školy je členem Rady Múzy. 

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. 

Ředitelka školy je členem Kulturní komise Rady města Hradec nad Moravicí. 

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 v zámeckých 

prostorách, sále Velké dvorany. 

S Městským úřadem spolupracujeme v rámci vystupování našich žáků na akcích 

organizovaných městem. Dále spolupracujeme se všemi ZŠ a MŠ v Hradci nad Moravicí a 

okolí, pro které pořádáme výchovné koncerty. Dobrá spolupráce je také se ZUŠ Háj ve 

Slezsku. 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 
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úřadem Skřipov. Spolupráce se ZŠ Skřipov je na velmi dobré úrovni. Dlouhodobě naše škola 

spolupracuje také s Klubem žen v Jakubčovicích, kde připravuje hudební vystoupení při 

Jarních a Adventních výstavách. Nově škola navázala spolupráci s pěveckým sborem Domino, 

který působí při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. ZUŠ spolupracuje při propagaci s TV Polar 

ve vysílání pořadu „Studuj u nás“. Odborová organizace na škole nepůsobí. 

 

15. Závěr 

Celý školní rok 2018/2019 obohatila řada premiér. Jedna z těch nejzásadnějších se udála dne 

10. ledna 2019, kdy se uskutečnil historicky první Novoroční koncert základní umělecké školy 

na duchovní půdě místního kostela sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí. Koncert se nesl 

především ve znamení zpěvu a milým překvapením pro posluchače byla účast dětského 

pěveckého sboru Domino ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě, se kterým ZUŠ Hradec nad Moravicí 

navázala novou hudební spolupráci.  

Další důležitý den školního roku byla neděle 5. května 2019, kdy proběhla I. premiéra 

koncertního představení s příznačným názvem „S prstem v uchu“. 

 

1. premiéra hudebního  představení „S prstem v uchu“ dne 5. 5. 2019 v sále ZUŠ Hradec n/Mor. 

foto: K. Stuchlík 

II. premiéru, o dva dny později, navštívili hosté z ostravských divadel. Jedním z nich byla 

činoherní, operetní a muzikálová herečka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a 

vypravěčka celého představení paní Veronika Forejtová, která si v závěru koncertního 
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představení vzala slovo a vyznala své nadšení k celému koncertu takto:  "Přátelé, téměř 60 

let mne živí řeč. Jsem činoherečka. Ale jsou okamžiky, kdy ta řeč dojde. Já jsem opravdu 

oněměla. To je taková krása. Provést staletími, takovými prcky. Oni uměj, oni dojmou. To je 

nádhera. Jsem ateista, ale zaplať pánbůh, že existuje Umělecká škola v Hradci nad Moravicí. 

Maminky a tatínkové, to vás zavazuje k jednomu - tato škola musí mít daleko víc žáků..." 

Dalším z hostů, kterého bylo především při koncertě slyšet, byl operní pěvec Národního 

divadla moravskoslezského v Ostravě - Jan Rychtář.  

 

Kromě premiér se v tomto školním roce podařilo zorganizovat okresní kolo soutěží ZUŠ 

vyhlašovaných MŠMT ve hře na akordeon (včetně komorní a orchestrální hry). Úspěchem 

pro dechové oddělení školy bylo i krásné umístění v komorní hře s převahu dechových 

nástrojů, neboť trio příčných fléten získalo v ústředním kole soutěže MŠMT 1. místo a 

flétnový kvartet získal 1. místo, titul Absolutního vítěze a zvláštní cenu od Amati Kraslice. 

 

Díky celému týmu zaměstnanců školy se stal školní rok 2018/2019 velice inspirující nejen pro 

zaměstnance, ale hlavně žáky, jejich rodiny a vše se neslo v duchu motta školy „Srdce pro 

umění, umění pro radost.“  

 

Žáci školy se i v letošním roce zapojili do celostátního happeningu základních uměleckých 

škol „ZUŠ Open“ v podobě mezioborové akce „ZUŠkaření“. 

 

V souladu s plánem školy se podařilo modernizovat klavírní učebnu a nakoupit IT techniku 

v podobě 10ti iPadů a 10ti notebooků pro zkvalitnění výuky hudebního a výtvarného oboru. 

 

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

2018/2019 vypracovala Mgr. Marta Scholzová a byla projednána s pedagogickou radou dne 

10. 10. 2019.  
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Koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Hradec n/Mor. při mezioborové akci „ZUŠkaření“ v rámci ZUŠ Open.

                                                                                                                                        foto: Jiří Hajduk 

       

 
 
V Hradci nad Moravicí 10. 10. 2019 

 

 

 
                                                                                                                        Mgr. Marta Scholzová 
                  ředitelka školy 
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16. Přílohy  

Příloha dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
 

 

 

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše 
škola pořádá)  

Ano/Ne* 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní 
kvalifikace) 

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání) 

Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 

Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 

*Nehodící se škrtněte 
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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 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 

       

 
 


