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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 školním roce 

2019/2020 se nově otevřelo studijní zaměření - hra na varhany. 

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 Akordeon band, Rocková kapela, Dívčí kapela, Pěvecký sbor, Flétnový soubor a  

tanečně laděný soubor s názvem „Horká jehla“. Kromě těchto souborů ve škole působí mnoho 

komorních celků, které hojně prezentují školu nejen v okolí Hradce nad Moravicí, ale i za 

hranicemi města.  

 

             

        Výtvarná Absolventská výstava ze dne 18. 6. 2020.                         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. 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 15 120 19 0 154 

Výtvarný 2 34 2  0 38 

Celkem 17 154 21 0 192 

 

 

 Počet žáků (k 30.9. 2019) 

Obor Přípravné 

studium 

1. stupeň 2. stupeň SPD Celkem 

Hudební 14 120 20 0 154 

Výtvarný 1 34 5 0 40 

Celkem 15 154 25 0 194 
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Na ZUŠ je vyučováno od 1. 9. 2012 dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Hradec nad 

Moravicí „Srdce pro umění, umění pro radost“. Ve školním roce 2019/2020 byla nabídka 

studijních zaměření rozšířena o nový hudební předmět - Hra na varhany.  

 

         Tabulka stavu k 30. 9. 2019. 

Hudební nástroj 

Počty žáků ve studiu 

Celkem 
Přípravném 

Základním 

I. stupeň II. stupeň 

Klavír 1 18 5 24 

Keyboard 0 7 2 9 

Akordeon 2 13 1 16 

Varhany 0 1 1 1 

Housle 1 5 1 7 

Kytara 0 22 3 25 

Elektrická kytara 0 0 1 1 

Zobcová flétna 4                        10 0 14 

Příčná flétna 3 14 4 21 

Klarinet 0 9 0 9 

Saxofon 0 4 1 5 

Trubka 1 2 0 3 

Pozoun 0 2 0 2 

Lesní roh 0 1 0 1 

Sólový zpěv 2 12 2 16 

Celkem 14 120 20 154 

 

 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Ve školním roce 2019/2020 k 30. 9. 2019 ve škole pracovalo 11 pedagogů a 2 provozní 

zaměstnanci.  

 



Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, 

Zámecká 313, příspěvková organizace 

___________________________________________________________________________ 

 

7 

 

Tabulka stavu k 30.9. 2019. 

 
funkce 

úvaze

k 
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 

učitel 100% 
dechové nástroje, 

taneční orchestr 
VŠ – Bc. PP 

učitel 100% kytara, soubory 
Konzervatoř, 

VŠ–Mgr., Ph.D 
PP 

učitelka 100% 

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 nauka 
Konzervatoř PP 

učitelka 39% akordeon VŠ - Bc. PP 

Externí 

učitel 
 učitel 26% klavír 

Konzervatoř, 

VŠ – BcA. 
OON 

Provozní 

zaměstnanc

i 

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 
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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. Hlavním záměrem všech učitelů naši školy je v 

žácích probudit smysl pro estetično, kultivovat uměním a vytvořit pevné pouto a lásku nejen 

k nástroji sobě zvolenému, ale  k hudbě jako takové a výtvarnému umění. Pedagogové mají 

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

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 

Přijímací talentové zkoušky v ZUŠ Hradec nad Moravicí proběhly dne 9. 6. a 11. 6. 2020 pro 

výtvarný a hudební obor. Výkony uchazečů hodnotila tříčlenná komise složená z pedagogů 

ZUŠ.  

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

sluchových dovedností dle nově zpracovaných kritérií ke přijímání žáků do ZUŠ. 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. Také i ve výtvarném oboru  jsou nově zpracována kritéria pro přijetí žáků. 

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

zveřejněny na webových stránkách školy na vývěsce ve škole. 

Přihlásilo se celkem 74 zájemců o studium, z toho 57 v hudebním oboru a 17 ve výtvarném 

oboru.  

 

 

  Hudební obor Výtvarný obor Celkem ZUŠ 
podíl přijatých 

žáků Přihlášení Přijatí nepřijatí Přihlášení přijatí nepřijatí přihlášení přijatí Nepřijatí 

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

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

2020 57 29 28 17 9 8 74 38 36 51,4% 

 

V tabulce je zřejmé, že v  roce 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 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. V roce 2020 se stav 

ovšem viditelně změnil a to díky zásahu vyšší moci - koronavirové epidemii, která ovlivnila 

veškeré dění v zemi. 
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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. Žáci 

přípravného studia přebírají na konci školního roku pouze potvrzení o absolvování tohoto 

ročníku, tudíž jsou vedeni v jako “neklasifikovaní”. 

Klasifikace za 1. pololetí 

Obor vyznamenání Prospěl neprospěl Neklasifikovaní Celkem 

Hudební 135 5 0 14 154 

Výtvarný 39 0 0 1 40 

Celkem 174 5 0 15 194 

 

            Klasifikace za 2. pololetí 

Obor vyznamenání prospěl neprospěl Neklasifikovaní Celkem 

Hudební 137 3 0 14 154 

Výtvarný 39 0 0 1 40 

Celkem 176 3 0 15 194 
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Postupové zkoušky se konaly v týdnu od 1. 6. do 5. 6. 2020 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  122 

Chvalitebný 2 

Uspokojivý 0 

Neuspokojivý 0 

Nevykonali 30 

Celkem 154 

 

30 žáků nemělo povinnou postupovou zkoušku dle Školního vzdělávacího programu ZUŠ 

Hradec nad Moravicí (např. z důvodu veřejného Absolventského koncertu, sólové hry na 

stěžejních koncertech ZUŠ, kdy repertoár odpovídal výstupu  daného ročníku či se žák účastnil  

Národní nebo Mezinárodní soutěže). 

 

 Počty  

 absolventů 

  

obor 1. stupeň 2. stupeň Celkem 

Hudební 11 1 12 

Výtvarný 2 0 2 

celkem 13 5 18 

 

Ve školním roce 2019/2020 se 1 žákyně hudebního oboru připravovala ve studijním zaměření 

hra na příčnou flétnu na studium vysoké školy s uměleckým směrem a byla úspěšně přijata. 

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, které se řídí metodickým doporučením MŠMT ČR k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-

28. Společně s rodiči se snažíme formovat osobnost dítěte - 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.   

 

 

 Výtvarná vánoční výstava  ze dne 13.12.2019.                         Foto: Jiří Hajduk 
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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 sekce – klavírní  16.10. 2019 jeden učitel 

okresní sekce – smyčcová  18. 10.2019 jedna učitelka 

Okresní umělecká rada ZUŠ   7. 11. 2019 ředitelka 

okresní sekce – akordeonová  26.11. 2019 jedna učitelka  

okresní sekce – EKN  26.11. 2019 jedna učitelka 

okresní sekce – kytarová     7. 1. 2020 jeden učitel 

 

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 2019/2020 bylo DVPP hrazeno částkou 15 700 Kč z vlastních zdrojů a částkou    39 000 Kč 

z projektu MŠMT Šablony II. 

 

Účast na seminářích: 

Seminář: Osobnostně sociální rozvoj          27.8.2019  10 učitelů ZUŠ 

Téma: Efektivní komunikace a spolupráce s rodiči 

Seminář: Osobnostně sociální rozvoj          28.8.2019  10 učitelů ZUŠ 

Téma: Efektivní partnerská komunikace 

Seminář: Akordeonový seminář          26.9.2019  ředitelka 

Téma: Česká akordeonová literatura pro děti 

Seminář: Ostravská setkání s příčnou flétnou                    4.10.2019  jedna učitelka 

Téma: Metodika hry na příčnou flétnu  
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Seminář: NIDV                                                                         4.10.2019 ředitelka 

Téma: Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií 

Seminář: Konference NIDV                                                   23.10.2019 ředitelka 

Téma: Komunikace školy s partnery 

 Seminář: Centrum kolegiální podpory                      7.11.2019               ředitelka 

Téma: Motivace ve výchově a vzdělávání 

Seminář: Festivalu Hudební současnost 2019               30.11.-1.12.2019 2 učitelky 

Téma: akordeonové skladatelsko-improvizační kurzy MUSICOLLAGE 

Seminář: Společnost pro kvalitu školy                             5/2019-12/2019 ředitelka 

Téma: Mentorské dovednosti (80h) 

Seminář: NIDV    17.1.2020 ředitelka 

Téma: Konzultace pro příjemce k výzvám Šablony II pro ZUŠ 

Seminář: Ostravská setkání se smyčcovými nástroji                25.1.2020 jedna učitelka 

Téma: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ  

Seminář: KVIC     24. 2. 2020 jedna učitelka 

Téma: Náměty ve výtvarném tvoření 

Seminář: NIDV 23.-25.2.2020 ředitelka 

Téma: Dny osobnostního a profesního rozvoje pedagogů 

Seminář: Online kurz R. Honuse            5/2020 11 učitelů 

Téma: Syndrom vyhoření a jak mu předcházet  

Seminář: Supervize - R. Honus    18.6.2020 11 učitelů 

 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

NÁRODNÍ SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ MŠMT: 

Soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroj  

Okresní kolo – 19. 2. 2020, ZUŠ Opava 

0.  kategorie:  jeden žák - 2. místo 
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Soutěž ZUŠ ve hře na klavír 

Okresní kolo – 25.-26. 2. 2020, ZUŠ Opava 

0. kategorie: jeden žák - 1. místo s postupem do krajského kola 

 

Soutěž ZUŠ ve hře na kytaru 

Okresní kolo – 2. 3. 2020, ZUŠ Opava 

sólová hra: 

II. kategorie: jeden žák -  3. místo  

komorní hra: 

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

 

Další krajská, potažmo ústřední kola ve hře na kytaru, klavír a smyčcové nástroje se již 

nekonala z důvodu koronavirové pandemie. 

 

 

                                            Foto - archiv školy - výtvarný obor v době koronavirové.  
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Kalendář vybraných akcí 

Říjen 

9. 10. 2019    Koncertní pěvecké představení “S prstem v uchu”, ZUŠ Hradec nad Mor. 

15.10.2019 Soutěžní přehlídka „Múzy I. Hurníka“, ZUŠ Ostrava – Zábřeh 

 

Listopad 

20.11.2019 Koncert „Hraje celá rodina, Národní dům Hradec nad Moravicí 

21.11.2019 Vystoupení žáků na přehlídce “Magický klavír”, Církevní konzervatoř Opava 

23.11.2019 Vystoupení žáků na Vánoční vernisáži, KD Jakubčovice 

29.11.2019 Akordeonové kurzy v rámci festivalu “Hudební současnost”, JKO Ostrava 

 

 Vánoční výtvarné tvoření  ze dne 12.12.2019.                        Foto: Jiří Hajduk 

Prosinec 

1. 12. 2019   Akordeonové kurzy v rámci festivalu “Hudební současnost”, JKO Ostrava 

1. 12. 2019   Koncertní pěvecké představení “S prstem v uchu”, kino Hradec nad Mor. 

1. 12. 2019 Vystoupení pěvecké třídy při Rozsvícení vánočního stromu, Hradec nad Mor. 

6. 12. 2019 Vystoupení žáků pěvecké třídy na vánočních trzích, Domov Letokruhy,   

 Budišov nad Budišovkou 

12.12.2019 Vánoční dílny výtvarného oboru, Hradec nad Moravicí 
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13.12.2019 Vánoční koncert žáků ZUŠ spojený s výstavou žáků VO, zámek Hradec n/Mor 

15.12.2019    Vystoupení žáků ZUŠ na Vánočním jarmarku, ZŠ Skřipov 

19.12.2019       Vánoční pěvecký koncert, kaple Benkovice 

21.12.2019       Vánoční pěvecký koncert, kostel ve Starých Těchanovicích 

26.12.2019    Vystoupení žáků na Vánoční bohoslužbě, kostel Hradec nad Mor. 

 

Vystoupení velkým a malých flétnistů na Vánočním koncertě, který se konal ve Velké dvoraně 

zámku v Hradci n/Mor.                                                                                                                              

foto: Jiří Hajduk 

 

Leden 

16.1.2020 Novoroční koncert, Kostel sv. Petra a Pavla, Hradec nad Moravicí 

30.1.2020 Školní přehlídka ve hře na kytaru, ZUŠ Hradec nad Moravicí 

 

Únor 

12.2.2020   hudební doprovod k vernisáži, Dům umění Opava 

14.2.2020   Koncertní pěvecké představení “S prstem v uchu”, kino Hradec nad Mor. 

14.2.2020   koncert bývalých žáků „Hvězdy se vrací domů“, zámek Hradec n/Mor 

19.-20.2.2020   Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, ZUŠ Opava 
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25.-26.2.2020   Okresní kolo ZUŠ ve hře na klavír,, ZUŠ Opava  

Březen 

2. 3. 2020   Okresní kolo ZUŠ ve hře na kytaru, ZUŠ Opava 

6. 3. 2020   Zimní akordeonové kurzy, Trojanovice 

9. 3. 2020 Jarní koncert žáků ZUŠ – Velká dvorana zámku Hradec nad Moravicí 

 

Foto všech vystupujících žáků školy na Jarním koncertě, který se konal ve Velké dvoraně 

zámku  v Hradci n/Mor.                                                                                                                                                       

foto: Jiří Hajduk 

 

Další plánované akce v měsíci březnu,  dubnu a květnu byly zrušeny pro nepříznivý vývoj 

nemoci Covid-19 v celé České republice. Školy se díky krizovým opatřením pro žáky uzavřely a 

výuka začala probíhat “na dálku” - distančním vzděláváním. 

 

Červen 

11.6.2020 Dílna pro mladé skladatele, zámek Hradec nad Moravicí 

16.6.2020   I. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 

25.6.2020 II. Absolventský koncert, zahradní amfiteátr ZUŠ Hradec n/Mor. 

17.6.2020 III. Absolventský koncert, Velká dvorana zámku Hradec n/Mor. 
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27.6.2020   Vystoupení žáků ZUŠ na Vítání občánků, Městský úřad Hradec nad Mor. 

28. 6.2020   Vystoupení žáků na Hradecké pouti, zámek Hradec n/Mor. 

 

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 2019/2020 neproběhla v Základní umělecké škole Hradec nad Moravicí 

kontrola Českou školní inspekcí.  

 

 

10.  Základní údaje o hospodaření školy  

Výnosy 

Výnosy celkem v roce 2019 činily 6 290 147,21 Kč z toho z hlavní činnosti 6 228 942,21 Kč 

a z doplňkové činnosti 61 205,00 Kč.  

VÝNOSY CELKEM  v Kč  

z toho:                                               

                       6 290 147,21 

    1.  Příspěvky a dotace – MŠMT a od zřizovatele                        5 700 466,00 

    2.  Město Hradec nad Moravicí                              50 000,00 

    3.  Úplata za vzdělávání + kurzy DČ                           521 745,00 

    4.  Výpůjčné hudebních nástrojů                              17 100,00 

    5.  Ostatní příjmy (čerpání fondů, bankovní úroky..)                                    836,21 

http://www.zus-hradec.cz/
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Náklady 

Celkové náklady za rok 2019 činily  6 283 229,09 Kč z toho náklady z hlavní činnosti 

6 226 010,09 Kč a z doplňkové činnosti 25 490,00 Kč. 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM v Kč      

z toho: 

                      6 283 229,09 

1) Spotřeba materiálu                            63 072,58 

2) Opravy a udržování učeben a hudeb. nástrojů                             33 234,00 

3) Cestovné                             54 731,00 

4) Služby                           287 732,61 

5) Mzdové náklady                        4 037 227,00 

6) Zákonné sociální pojištění                        1 315 666,00 

7) Zákonné pojištění zaměstnanců                             15 360,00 

8) Zákonné sociální náklady                           177 489,00 

9) Náklady drobného dlouhodobého majetku                           283 318,00 

10) Daň z úroků                                  158,90 

11) Odpisy dlouhodobého majetku                             15 240,00 

 

 

      HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK za rok 2019 v Kč                                6 918,12 

 

Hospodářský výsledek v roce 2019 činil 6 918,12 Kč z toho hospodářský výsledek z hlavní 

činnosti 2 932,12 Kč a hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 3 986,00 Kč. Tento 

hospodářský výsledek byl rozdělen do fondu odměn v částce 5 000,00 Kč a do rezervního 

fondu v částce 1 918,12 Kč. 
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Rozpis a vyhodnocení závazného ukazatele – finanční vypořádání příspěvků a dotací z MŠMT 

a od zřizovatele v roce 2019.  

DRUH DOTACE Poskytnuto 

v Kč 

Čerpání    

v Kč 

vratka 

dotace 

ÚZ 33353 – Přímé náklady na vzdělávání 

z toho: 

5 410 956 5 410 956 0 

             - prostředky na platy  3 873 878 3 873 878 0 

             - ostatní osobní náklady (OON)  103 040 103 040 0 

             - zákonné odvody 1 352 196 1 352 196 0 

             - FKSP 77 477 77 477 0 

            - ONIV 4 365 4 365 0 

Celkem neinvestiční dotace  -  MŠMT 5 410 956 5 410 956 0 

ÚZ 33063 - OPVVV - Šablony (projekt na 

24 měsíců) 

444 848 289 510 0 

 

Celkem neinvestiční dotace z veřejných 

rozpočtů (projekty) 

444 848 289 510 0  

Příspěvky na provoz celkem za rok 2019 5 855 804 5 700 466 0 

 

V roce 2019 byly škole poskytnuty prostředky na přímé náklady na vzdělávání (ÚZ 33353) a 

neinvestiční dotace na projekt OPVVV - Šablony II (ÚZ 33063). 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). Z projektu Šablony II  

jsme v roce 2019 vyčerpali 289 510 Kč a to na nákup ICT (10 ks notebook, 10 ks  iPad), DVPP, 

projektové dny, komunitně osvětové setkání, na úhradu odborníka z praxe  a zbývající částka 

155 338 Kč bude vyčerpána do roku 2021. 
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ÚČELOVÉ DOTACE od obce za rok 2019 Poskytnuto        

v Kč 

Čerpání              

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 Hradec nad Moravicí předáno k 13. 12. 2019.  

 

MZDOVÉ NÁKLADY A PRŮMĚRNÝ PLAT 

Účelové příspěvky a dotace MŠMT, které jsme obdržely v roce 2019 v rámci závazného 

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

2019 vzrostl, a to především z důvodů zvýšení platových tarifů od 1. ledna 2019 pedagogickým 

i nepedagogickým pracovníkům. Cílem bylo zvýšit platovou úroveň všem pracovníkům škol 

a školských zařízení. 

      

      

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila do rozvojových programů ani 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 2019/2020 zapojila 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 2019/2020 byla škola zapojena do projektů financovaných z cizích zdrojů 

prostřednictvím Operačního  programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy s názvem “Šablony II - Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity 
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pro žáky v ZUŠ Hradec nad Moravicí” pod registračním číslem projektu 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011383. Zahájení projektu proběhlo 1. 2. 2020 a škola obdržela 

částku 444 848 .- Kč na tyto rozvojové aktivity: 

- profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání,  

- zapojení odborníka z praxe do výuky,  

- využití ICT ve vzdělávání,  

- podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů ve škole a mimo školu, 

- podpora spolupráce s rodiči žáků a veřejností formou komunitních setkání. 

  

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

ve vzdělávání 

ZUŠ Hradec nad Moravicí je i nadále členem občanského sdružení MÚZA, která 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 jejímž   cílem je 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 vystupují na akcích pořádaných ZŠ a Obecním úřadem Skřipov a také při výtvarných 

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

Začátek školního roku 2019/2020 byl plný očekávání, neboť ZUŠ v Hradci nad Moravicí si v roce 

2020 připoměla své 25. výročí vzniku. Proto celé první pololetí se neslo v duchu příprav k 

oslavám.  Dalším stěžejním bodem byla postupná implementace mentorských dovedností do 

řízení vzdělávacího procesu jež do školy vnesla ředitelka školy po absolvování kurzu 

mentorských dovedností. Celý pedagogický tým  uskutečnil během školního roku řadu 

workshopů v rovině osobnostního rozvoje na téma - komunikace.  Učitelé si na základě těchto 

vzdělávacích akcí znovu připomněli své nepostradatelné místo v učitelském týmu.  

Škola také uskutečnila řadu tradičních koncertů. Proběhl koncert “Hraje celá rodina”, na který 

se připravují početné domácí klany rodin muzicírujících hudebníků napříč několika 

generacemi. I tento rok byl rodinný koncert vnímán hradeckou veřejností jako  milá podívaná, 

která dodává odvahu dalším klanům pro příští ročníky. Přirozeně tak upevňujeme vztahy mezi 

školou a rodinami. 
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 Koncert “Hraje celá rodina” ze dne 20.11.2019.                        Foto: Jiří Hajduk 

 

Dalším, velmi očekávaným koncertem byl Vánoční koncert, odehrávající se každoročně v 

krásném prostředí zámku Hradec nad Moravicí, který všechny zúčastněné v zaplněném sále  

Velké dvorany příjemně naladil tou pravou vánoční atmosférou. Dozvuky Vánoc byly patrné i 

na dalším z koncertů ZUŠ Hradec nad Moravicí, který se řadí mezi nejmladší koncerty vůbec. 

Jednalo se o Novoroční koncert, který se uskutečnil v adventně zdobeném kostele sv. Petra a 

Pavla v Hradci nad Moravicí. Pozvání přijal sbor Domino při ZŠ I. Hurníka v Opavě a společně 

se sborem ZUŠ Hradec nad Moravicí vytvořili nenapodobitelnou atmosféru pro tužby a přání 

všech přítomných do roku 2020. Únorovým koncertem bývalých absolventů s názvem “Hvězdy 

se vrací domů” byly zahájeny oslavy 25. výročí vzniku samostatné Základní umělecké školy v 

Hradci nad Moravicí.  Kromě našich bývalých žáků, kteří si na koncertě s radostí zahráli, přijal 

pozvání i celý štáb TV Polar z pořadu “Studuj u nás”. TV tým natočil z koncertu velmi zajímavou 

reportáž, ve které naši bývalí žáci zavzpomínali na své studijní časy ve škole a popřáli ji mnoho 

dobrého do dalších let.  
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 Koncert “Hvězdy se vrací domů” ukázal na umělecké kvality  bývalých žáků studujících po 

celém světě - nejdelší cestu do Hradce vážila hradecká absolventka až z Číny. 

                                                                                                                                            Foto: Jiří 

Hajduk 

 

V únoru také proběhla derniéra koncertního představení pěveckého oddělení s příznačným 

názvem „S prstem v uchu“. Bohužel posledním koncertem, den před vyhlášením mimořádných 

opatření z důvodu koronavirové pandemie, která zastavila běžný chod školy, byl březnový Jarní 

koncert našich nejmladších muzikantů do 10ti let. Jde vždy o nevšední podívanou na plejádu 

mladých hudebníků a zpěváků, kteří se nebojí pyšně světu ukázat na prknech pódia sálu Velké 

dvorany zámku Hradec nad Moravicí, co už dovedou zahrát a zazpívat. 

Od 11. 3 . do 10. 5. 2020 probíhala výuka “na dálku”, neboť došlo k nečekanému uzavření školy 

pro žáky dle mimořádného opatření zabraňující dalšímu šíření nákazy nemoci Covid-19. 

Většina akcí, výstav a soutěží byla zrušena. Ovšem žáci a učitelé i v této nelehké situaci 

zareagovali velmi pružně a závěr školního roku mohl jako obvykle nabídnout posluchačům naší 

školy přehlídku absolventů hudebního a výtvarného oboru. První Absolventský koncert se 

konal v prostorách Velké dvorany zámku Hradec nad Moravicí a své hudební umění předvedli 

dva žáci akordeonové třídy M. Scholzové a jeden kytarista ze třídy M. Bátora, z výtvarné třídy 

B. Čvančarové vystavovaly svou absolventskou tvorbu dvě výtvarnice. Absolventi se na své 

výstupy velmi těšili a ukázali, že hudba a výtvarno dokáže přenést nás všechny přes veškeré 

těžkosti této doby. Další Absolventský koncert se konal v prostředí amfiteátru v zahradě u ZUŠ 
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a nabídl zcela nový rozměr, neboť doba koronavirová “online” spřátelila absolventy letošního 

roku natolik, že společně vytvořili kapelu s názvem “Otoringolaryngologje” a tato formace 

právě zde měla své první veřejné vystoupení, které se potkalo s velkým ohlasem publika. 

V souladu s plánem školy se podařilo modernizovat a esteticky dotvořit další učebnu, kde se 

vyučují žáci hře na varhany, klavír a dechové nástroje. Učebna č. 10 se nachází se v přízemí za 

vstupními dveřmi školy. 

Závěrem bych ráda poděkovala celému týmu - pedagogickým i nepedagogickým 

zaměstnancům za zvládnutí všech těžkostí, kterou koronavirová pandemie přinesla. Mohu říci, 

že jsem velmi pyšná na všechny aktéry, jak se epidemiologickým problémům dokázali postavit 

čelem a ještě podržet ostatní, nejen své spolupracovníky, ale i početné rodiny žáků.  Dodávat 

jim sílu a odvahu do dalších náročných dnů prostřednictvím empatického přístupu k umění a 

lidem, díky jejich lidskosti a umění komunikace, která byla hlavním cílem celého školního roku. 

 

 Kapela “Otoringolaryngologje” při  svém Absolventském koncertě 26.6.2020. 

                                                                                                                                            Foto: Jiří 

Hajduk 
 

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

2019/2020 vypracovala Mgr. Marta Scholzová a byla projednána s pedagogickou radou dne 

15. 10. 2020. 

 

V Hradci nad Moravicí 11. 10. 2020 
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                                                                                                                        Mgr. Marta Scholzová 

                  ředitelka školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

financová

ní 

Registračn

í číslo 

projektu 

 

Role 

školy/ŠZ 

v projek

tu  - 

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 

Šablony II 

- Profesní 

rozvoj 

pedagogů a 

rozvojové 

aktivity 

pro žáky v 

ZUŠ 

Hradec nad 

Moravicí  

Výzkum, 

vývoj a 

vzdělávání

/ESF a 

státní 

rozpočet 

CZ.02.3.X/

0.0/0.0/18_

063/00113

83 

příjemce 

dotace 

444 848,- Profesní rozvoj 

pedagogů 

prostřednictvím 

dalšího 

vzdělávání, 

zapojení 

odborníka z 

praxe do výuky, 

využití ICT ve 

vzdělávání, 

podpora 

extrakurikulární

ch aktivit 

formou 

projektových 

dnů, podpora 

spolupráce s 

rodiči žáků a 

veřejností 

formou 

komunitních 

setkání. 

1.2.2020 - 

31.1.2021 

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název 

projektu 

Operační 

program/ 

Zdroj 

financová

ní 

Registrač

ní číslo 

projektu 

 

Role 

školy/ŠZ 

v projektu  

- 

příjemce/ 

Rozpočet 

projektu  
Obsah/Cíle 

projektu 

Období 

realizace 
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partner 

0 0 0 0 0 0 0 

       

 


