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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

      
Název školy:  

 Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace 

Adresa školy: 

 Hlavní náměstí 9, Krnov 794 01 

IZO: 

 102020574 

Identifikátor zařízení: 

 600003817 

IČO: 

 60780541 

Bankovní spojení: 

 KB Krnov, č.ú. : 17634771/0100 

Telefon/Fax: 

 554611030 

Statutární orgán /ředitel/: 

 Mgr. Kamil Trávníček 

Statutární zástupce /zástupce ředitele/: 

 Ivo Bednář, DiS 

Webové stránky a e-mail: 

 www.zuskrnov.cz info@zuskrnov.cz zuskr@po-msk.cz  

 
Zřizovatel: 

 Moravskoslezský kraj  

Adresa: 

 28. října 117, 702 18  Ostrava 

Kontakty 

 www.kr-moravskoslezsky.cz posta@kr-moravskoslezsky.cz  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.zuskrnov.cz/
mailto:zuskrnov@cbox.cz
mailto:zuskr@po-msk.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
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II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ  

     
Rozhodnutím MŠMT ze dne 12.6.1996 byla škola jako čtyř oborová s pobočkou v Osoblaze 
zařazena do rejstříku škol. Poslední změna zařazení je ze dne 1.4.2011 pod č.j. 7 487/2011-25 
s platností od 1.4.2011, kdy byla zrušena pobočka v ZŠ Třešňové 99, 793 99 Osoblaha. 

 

 
Základní umělecká škola Krnov má zastoupeny 4 umělecké obory: 
 

o Hudební obor      

o Výtvarný obor    

o Taneční obor     

o Literárně dramatický obor   

Cílová kapacita školy je 600 žáků. Naplněnost je v posledních letech stabilní. V posledních 
sedmi letech však poptávka převyšuje nabídku. 
 
Vyučovány jsou tyto studijní obory: hudební, literárně dramatický, taneční a výtvarný.                                                          

 

 

Počet žáků všech oborů

Hudební obor - 330 žáků

Taneční obor - 52 žáků

Výtvarný obor - 116 žáků

Literárně dram. obor - 62 žáků

Studium při zaměstnání - 3 žáci

 

 

 

 
K uvedenému počtu žáků nutno ještě připočítat žáky SPD, z nichž většinovou část tvoří žáci 
navštěvující HO /výkaz S-24-01 oddíl VI./ 
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PŘEHLED STUDIJNÍCH ZAMĚŘENÍ  
 
Základní umělecká škola Krnov od školního roku 2012/2013 vyučovala paralelně podle 
Učebních plánů pro ZUŠ ČR schválené MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č. j. 18.418/95-25 s 
účinností od 1. září 1995, a také podle ŠVP ZUŠ Krnov. Ve školním roce 2018/2019 vyučuje již 
pouze podle platného ŠVP ZUŠ Krnov. 
 
 
Přehled studijních zaměření ŠVP ZUŠ Krnov: 
 

 
HUDEBNÍ OBOR: 
 

5.1.2  Přípravné studium      Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.3.  Studijní zaměření: Hra na klavír    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.4     Studijní zaměření:  Hra na varhany    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.5        Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.6        Studijní zaměření: Hra na akordeon    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.7       Studijní zaměření:  Hra na housle    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.8       Studijní zaměření:  Hra na violu    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.9         Studijní zaměření: Hra na violoncello   Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.10       Studijní zaměření: Hra na kontrabas    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.11        Studijní zaměření: Hra na cimbál    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.12        Studijní zaměření: Hra na kytaru    Chyba! Záložka není 
definována. 
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5.1.13       Studijní zaměření: Hra na baskytaru    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.14       Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu   Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.15       Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu   Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.16        Studijní zaměření: Hra na klarinet    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.17        Studijní zaměření: Hra na hoboj    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.18        Studijní zaměření: Hra na fagot    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.19       Studijní zaměření: Hra na saxofon    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.20        Studijní zaměření Hra na lesní roh    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.21        Studijní zaměření: Hra na trubku (křídlovku)  Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.22        Studijní zaměření: Hra na pozoun    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.23        Studijní zaměření: Hra na tubu F - B    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.24        Studijní zaměření: Hra na tenor    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.25        Studijní zaměření: Sborový zpěv    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.26        Studijní zaměření: Sólový zpěv    Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.27  Studijní zaměření: Populární a muzikálový zpěv  Chyba! Záložka není 
definována. 
 
5.1.28        Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje   Chyba! Záložka není 
definována. 
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VÝTVARNÝ OBOR: 
 
        5.2 Výtvarná tvorba       234  
 
 
TANEČNÍ OBOR: 
 

5.3 Scénický tanec      238 
  
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 
 

5.4 Dramatická tvorba      254 
 
Školní rok 2017/2018 je posledním rokem této kontinuity. Od školního roku 2018/2019 již 
všechny obory budou vyučovány podle platného ŠVP ZUŠ Krnov. 

 
Při škole dlouhodobě pracují dva občanské spolky: Spolek rodičů a přátel Dechového 
orchestru mladých Krnov a Spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Krnov. 
Oba spolky pomáhají finančně i organizačně zajišťovat akce školy a Dechového orchestru 
mladých. 
 
Dle platné legislativy a požadavku NOZ, oba tyto spolky prošly ve školním roce 2013/2014 
transformací ze SDRUŽENÍ na SPOLEK.  
 
 
 
 
 

III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY  

     
Celkový počet pracovníků:  28/23,59 (osob/úvazků) 

 

Zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školním roce 2018/2019 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí zaměstnanci  23 20,28 

Externí pedagogičtí zaměstnanci   2   0,56 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci   3   2,75 

Externí nepedagogičtí zaměstnanci   0                         0 

Celkem 28    23,59  

 
Stav k 30. 9. 2018 

 
Pozn. Uvedené součty vycházejí z výkazu S 24-01. Skutečnost za celý rok se liší (externí pedagogičtí zaměstnanci 
s dohodou o pracovní činnosti nebyli zaměstnáni přes prázdniny), stanovený limit zaměstnanců je dodržen. 
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Pedagogové Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Celkem 

PP jeden zaměstnavatel 16 0 16 

PP více zaměstnavatelů 9 0 9 

v tom:    

Studenti 2 0 2 

Důchodci 0 0 0 

Celkem 25/20,84 0 25/20,84 

 
PP = pracovní poměr 
 

Pedagogové HO VO TO LDO VŠ vzdělání 
 

PP jeden 
zaměstnavatel 

14 0 1 1 5 

PP více 
zaměstnavatelů 

7 2 0 0 5 

v tom:      

Studenti 2 0 0 0 0 

Důchodci 0 0 0 0 0 

Celkem 21/17,55 2/1,29 1/1 1/1 10/7,89 

 
PP = pracovní poměr 
 
 

Interní pedagogičtí zaměstnanci 

Osobní číslo 
zaměstnance 

Vzdělání Aprobace 
Délka 

odborné 
praxe 

231 VŠ fagot do 27 let 

248 VOŠ hudba do 12 let 

240 VOŠ hudba do 19 let 

251 VOŠ hudba do 6 let 

206 SŠ + PSS PVČ hudba do 27 let 

207 VŠ dramatická výchova do 27 let 

256 VOŠ hudba do 2 let 

235 VŠ sólový zpěv do 19 let 

227 VŠ učitelství HV - sbormistrovství do 12 let 

242 VŠ klarinet do 27 let 

253 VOŠ hra na housle do 12 let 

241 VOŠ hudba do 12 let 

254 VŠ Bc. + VŠ Mgr. studium hra na akordeon do 2 let 

250 VOŠ zpěv do 12 let 

221 VOŠ klavír do 32 let 

213 VŠ + doktorát učitelství VVP ČJ - VV nad 32 let 
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212 VŠ učitelství VVP RJ - VV do 32 let 

239 VOŠ hudba do 12 let 

220 VŠ+ VOŠ  učitelství PV+OV, tanec do 27 let 

215 VOŠ lesní roh nad 32 let 

200 VŠ učitelství HV - sbormistrovství do 27 let 

218 VOŠ hudba do 27 let 

255 VOŠ hra na trombon do 6 let 

 
Stav k 30. 9. 2018 

 

 
 

Stav k 30. 9. 2018 
 

Vedoucí  nehudebních oborů jsou kmenoví zaměstnanci. Ve výtvarném oboru působí 
v menším úvazku pedagog, který vyučuje i na jiné škole.  
 
V hudebním oboru pracuje celkem 21 pedagogů kmenových a 2 externí, 7 pedagogů (včetně 
externích) má i jiného zaměstnavatele, 2 pedagogové jsou současně studenty VŠ, mezi 
pedagogy není starobní důchodce.  
 
Odborná kvalifikace učitelů na škole je 100 %. Složení učitelského sboru je takové, aby 
v hudebním oboru byla co nejširší nabídka odborně vedené nástrojové i pěvecké výuky a 
v oborech nehudebních byli odborně i pedagogicky fundovaní učitelé schopní práce 
s nejširším věkovým spektrem. V nehudebních oborech je 100 % pedagogů vysokoškolsky 
vzdělaných, v rámci celého učitelského sboru je to pak 40 % pedagogů. 
 
 

 

IV. VÝSLEDKY ZÁPISU  

      

Výsledky zápisu konaného dne 29. května a 30. května 2019 
 

Obor Přípravné studium 1. ročník Starší žáci 

Hudební obor 12 47 2 

Taneční obor 3 10 0 

Výtvarný obor 2 12 0 

Literárně dramatický obor 3 5 2 
 

    

 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 

Osobní číslo 
zaměstnance 

Vzdělání Aprobace/délka odborné praxe 

630 VOŠ + VŠ studium klavír                                        do 2 let 

629 SŠ  hudba                                      do 2 let 
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V uvedeném termínu se k zápisu dostavilo 155 zájemců o studium na ZUŠ Krnov.  
 
 
      

V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Výsledky výchovy a vzdělávání – konec školního roku 2018/19 

  

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

Hudební 326 268 30 0 13 

Literárně - dramatický 62 60 0 0 2 

Taneční 52 41 0 0 11 

Výtvarný 116 110 0 0 6 

Celkem 569 479 30 0 60 
 

Dospělí - hudební 3 3 0 0 0 

Celkem 572 482 30 0 60 

 

 

 

 

 

 

Počty absolventů školního roku 2018/19 

 

Obor I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor 22 16 

Literárně dramatický obor 6 0 

Taneční obor 1 2 

Výtvarný obor 7 1 
 
 
 
 

VI. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

  
Primární prevence rizikového chování se na škole/školském zařízení zaměřuje prioritně na 
předcházení rozvoje rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům 
v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, 
extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, záškoláctví, závislostní chování, užívání 
všech návykových látek, netolismus, gambling, rizikové chování v dopravě, spektrum poruch 
příjmu potravy, negativní působení sekt a sexuální rizikové chování. 
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Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a 
eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. Cílem školy je rovněž rozpoznání a 
zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: 
traumatických zážitků –  domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání 
dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, 
experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky), rizikových 
stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální 
anorexie). 
 
Škola v prevenci využívá přílohy materiálu MŠMT „Metodické doporučení k primární 
prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 
21291/2010-28“, které obsahují praktická doporučení pedagogům, jak se zachovat při 
výskytu určitého rizikového chování ve školách. Tato směrnice obsahuje problematiku: drog, 
vandalismu, záškoláctví, krádeže, tabáku, násilí, netolismu, sebepoškozování, nových 
náboženských hnutí, sexuálnímu chování, příslušnosti k subkulturám, dopravě, domácímu 
násilí, hazardnímu hraní, poruchami příjmu potravy, PAS, alkoholismu, syndromu týraného 
dítěte, šikaně, kyberšikaně, homofobii, extremismu a rovným příležitostem.   
 
Prevence sociálně patologických jevů u žáků se stala přirozenou součástí výuky jednotlivých 
předmětů a není pojímána jako nadstandardní aktivita školy. Je zakotvena ve školním řádu 
školy. 

 
Každý pedagogický pracovník dbá, aby uplatňovaná prevence sociálně patologických jevů u 
žáků byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech, jichž se prevence sociálně 
patologických jevů u žáků dotýká. Důraz je kladen především na oblast zdravého životního 
stylu, oblast společenskovědní a oblast sociálně-právní. 

 
Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů zejména 
řešením aktuálních problémů, souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů ve škole, 
podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy s rodiči. Metodicky vede 
činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
(vyhledávání problémových projevů chování apod.). 
     
 
 

VII.  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

 

Ředitel Základní umělecké školy Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, vydává 
každoročně v souladu s § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých dalších zákonů, § 227 až 235 zákona č.262/2006, zákoník práce  a na 
základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků, plán dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníku, dále jen DVPP. 

 

DVPP se děje hlavně formou jednotlivých či cyklických i celoročních vzdělávacích akcí, 
pořádaných akreditovanými pracovišti. V minulých letech byl kladen důraz na prohlubování 
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kvalifikace /tvorbu ŠVP ZUŠ Krnov/. Přestože DVPP není dotováno a je hrazeno ze školného, 
je další vzdělávání pedagogů vedením školy výrazně podporováno. 
 
Ve školním roce 2018/2019 se podařilo realizovat seminář celého kolektivu ZUŠ Krnov, které 
bylo zaměstnanci v závěrečné evaluaci hodnoceno velmi pozitivně.  
 

    

Termín Osobní  číslo Název akce Místo 

04.10.2018  227  Dílna tvořivého přístupu k hudně    Ostrava 

06.10.2018  227  Ostravské sekání se smyčcovými nástroji     Ostrava 

19. - 21.10.2018  212, 213  Možnosti malby – teorie, praxe, metodika     Plumlov 

02.11.2018  218  Zkušený učitel     Ostrava 

09.11.2018  207  Elektronická organizace soutěží ZUŠ     Ostrafa 

12.11.2018  255  Ostravská stekání s trombonem       Ostrava 

14.11.2018  200, 248  Základní obsluha  Sw programu Klasifikace       Rýmařov 

16. – 18.11.2018  227  Klub sbormistrů       Nový Jičín 

19.11.2018  200  Měření kultury pracoviště       Frýdek-Místek 

01.12.2018  218  Ostravská setkání s příčnou flétnou       Ostrava 

01.12.2018  241, 221, 239  Ostravská setkání u klavíru       Ostrava 

24. – 25.01.2019  200  Osobnostně sociální rozvoj pedagoga       Kunčice p/O 

09.05.2019  200, 248  Novela Vyhlášky č. 71/2005 Sb.        Ostrava 

26. – 27.08.201  Pedagog. sbor   Osobnostně sociální rozvoj pedagogů       Praděd 

 
 
 

                 

VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 
Minulý školní rok 2018/2019 pokračoval v započaté cestě racionalizace počtu činností naši 
školy, dle doporučení ČŠI a vzájemné domluvy pedagogického kolektivu. Přes všechnu 
započatou racionalizaci se počet akcí opět nepodařilo udržet na nižší hladině jako ve školním 
roce 2015/2016 /166/. Tento školní rok opět kopíroval rok minulý 2017/2018 /241/ a 
proběhlo 249 akcí. Ve školním roce 2013/2014, kdy byla proveden kontrola ČŠI to bylo /cca 
240 akcí/. Vedle osvědčených a tradičních akcí se uskutečnily také zcela nové. Všechny 
výrazně přispívají ke zvýšení prestiže školy. V letošním roce se opětovně zaměříme na výběr 
kvalitních akcí, které budou organizačně dobře připraveny na základě myšlenkové mapy akcí 
ZUŠ Krnov. Půjde nám tedy opět o kvalitu, ne o kvantitu.   
 
Dobrou PR považujeme za velmi důležitou a nikdy nekončící disciplínu. Z mnoha akcí 
minulého školního roku jmenujme tyto: 
 
 

V rámci plánu práce i nad rámec:  

ZUŠ Krnov v minulém školním roce organizovala anebo participovala na 249 akcích. Jednalo 
se jak o akce v rámci plánu práce, tak nad rámec tohoto plánu.  
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1. pololetí školního roku 2018/2019:   
 

měs. datum den akce   čas místo 

zá
ří

 

3. po Zahájení školního roku, domluva rozvrhu (kolektiv školy) 9:00 ZUŠ Krnov 

5. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 16:00 ulice Partyzánů 

6. - 7. čt - pá Porada ředitelů (ředitel Trávníček)  Sepetná 

8. so Vystoupení Big Bandu - Krnovské hudební slavnosti 2018 14:00 zahrada SVČ Krnov 

12. st Sdružení dechových orchestrů ČR (ped. Tlach)  Kolín 

14. pá Termín odevzdání rozvrhů (kolektiv)  

14. pá Školení - Šablony ZUŠ (org. lektor Hynek Böhm) 9:00 učebna Hudební nauky 

15. so Zažít Opavu jinak (ped. Rédlová, žákyně A. Slováčková)  Opava, Slavkov  

17. - 19. po - st Celostátní setkání a seminář učitelů LDO ZUŠ (ped. Bezručová)  Bystré 

17. po Školská komise (ředitel Trávníček) 16:00 Městský úřad 

19. st Termín odevzdání šablon ZUŠ (celý kolektiv)  

24. po Krajská umělecká rada (ped. Vidličková)  Ostrava 

25. út Domluva hudební spolupráce s Polskými partnery (ped. Vidličková)  Prudnik Polsko 

26. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

28. pá Čištění koberců - ped. Vidličková a ped. Jurošková  Revoluční 

28. pá Den české státnosti  

ří
je

n
 

3. st Krajská klavírní sekce (ped. Richterová) 9:30 Ostrava Petřkovice 

4. čt Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách hudební výchovy (ped. Mička)  NIDV Ostrava 

8. po Schůzka SRP DOM a SZP ZUŠ Krnov 18:00 Městská kavárna 

11. čt Krajská umělecká rada - dechy (ped. Vidličková a ped. Tlach) 9:30 ZUŠ Ostrava Poruba 

12. - 14. pá - ne Dirigentské semináře (ped. Tlach)  Hranice na Moravě 

13. so 30 let otevření Koncertní síně sv. Ducha (ped. Vidličková) 16:00 Koncertní síň 

19. pá  Krajská sekce - smyčcové nástroje (ped. Mička a ped. Bednář) 9:30 ZUŠ Vítkovice 

19. - 21. pá - ne Kurz malby (ped. Steiningerovi)  Plumlov 

20. so 30 let otevření Koncertní síně sv. Ducha (ped. Rédlová, Lilova, Strnadová) 16:00 Koncertní síň 

23. - 24. út - st Valná hromada AZUŠ (ředitel Trávníček)  Olomouc 

24. st Krajská umělecká rada - Taneční obor (ped. Špičková)  ZUŠ Nový Jičín 

28. ne Den vzniku samostatného československého státu  

29. - 30. po - út Podzimní prázdniny  

29. - 30. po - út Soustředení DPS Voices (org. ped. Rédlová) 9:30 ZUŠ Krnov 

30. út  Soustředění LDO II. stupeň (org. ped. Jurošková)  Revoluční 

31. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

li
st

o
p

ad
 

7. st Okresní umělecká rada ZUŠ (org. ped. Vidličková) 9:00 ZUŠ Krnov 

9. pá Školení - přihlášky EOS (ped. Jurošková) 9:00 NIDV Ostrava 

9. pá Termín odevzdání katalogových listů a přihlášek ke studiu  ZUŠ Krnov 

13. út Návštěva koncertu v ZUŠKAVÁRNĚ (ped. Vidličková) 17:30 ZUŠ Město Albrechtice 

14. st Školení v programu Klasifikace (ředitel Trávníček a zástupce Bednář) 9:00 ZUŠ Rýmařov 

14. st Podzimní koncert (org. ped. Vidličková a ped. Zdrálková) 18:00 síň sv. Ducha 

16.11. - 13. 1.  "Peníze nebo život" - Výstava VO (org. ped. Steiningerovi)  Flemmichova vila Krnov 

16. pá Společenský večírek školy 19:00 KOS Krnov 

16. - 18. pá - ne Celost. soutěž dětských pěv. sborů Porta Musicae (ped. Rédlová a Foltýn)  Nový Jičín 

16. - 18. pá - ne Seminář Klubu sbormistrů (ped. Mička)  Nový Jičín 

17. so  Den boje za svobodu a demokracii  

19. po Výsledky dotazníkového šetření - kvalita školy (ředitel Trávníček)  Frýdek Místek 
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21. st Pedagogická porada za 1. čtvrtletí (kolektiv školy) 9:00 ateliér Trám 

24. so Taneční soutěž Paforta (ped. Špičková)  Ostrava 

26. po Pracovní zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:00 ulice Partyzánů 

28. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

28. st Zasedání Rady města (ředitel Trávníček) 13:00 Radnice Krnov 

p
ro

si
n

e
c 

16.11 - 13.1.  "Peníze nebo život" - Výstava VO (org. ped. Steiningerovi)  Flemmichova vila Krnov 

1. so Seminář - klavír, příčná flétna (ped. Polková, Richterová, Strnadová, Vidličková) 9:00 Janáčkova konzervatoř 

1. so Koncert DOM Jeseník (účast ped. Tlach) 14:30 Jeseník 

1. so Vánoční koncert sboru Voices a Petr Bende (org. ped. Rédlová) 18:00 Městské divadlo Krnov 

2. ne Koncert pěveckých sborů - j. h. Čtyřflet (org. ped. Vidličková) 19:00 Zábřeh na Moravě 

3. po Adventní trhy (vystupuje Pěvecké oddělení) 14:00 Hlavní náměstí Krnov 

4. út Adventní trhy CM Cvilíňa (org. ped. Dorosiňski) 14:30 Hlavní náměstí Krnov 

5. st Mikulášský koncert (org. ped. Mička, ped. Polková, ped. Richterová) 18:00 síň sv. Ducha 

6. čt Schůzka k chystané rekonstrukci ZUŠ (ředitel Trávníček a zástupce Bednář) 10:00 Městský úřad Krnov 

6. čt Mikuláš v Domově důchodců - Flétnový soubor (org. ped. Vidličková) 15:30 Rooseveltova ul. Krnov 

8. so Studijní konzultace (ped. Špičková a Adam Višňovský)  Taneční centrum Praha 

8. so "Bazárek na půdě" (org. ped. Vidličková) 9:30 Revoluční ateliér Trám 

8. so Swingobraní (org. ped. Zdrálková) 20:00 Kofola Music Club 

9. ne Kouzlo Adventu a Vánoc CM Cvilíňa (org. ped. Dorosiňski) 16:00 Koncertní síň 

9. ne Adventní koncert - Flétnový soubor (org. ped. Vidličková) 16:00 Evangelický kostel Krnov 

10. po Zasedání Rady města (ředitel Trávníček) 13:00 Radnice Krnov 

12. st Vystoupení Flétnového souboru (org. ped. Vidličková) 15:30 Salvator Krnov 

13. čt Vystoupení CM Cvilíňa (org. ped. Dorosiňski) 15:00 MŠ Hlubčická 

14. pá 
Pracovní schůzka se sousedy nové budovy ZUŠ (řed. Trávníček, Bednář, 

Steininger) 
15:00 ředitelna školy 

14. pá Předtančení TO na plesu města Krnova (org. Špičková) 19:45 Slezský dům Krnov 

15. so Vánoční koncert DOM ZUŠ Krnov (org. ped. Tlach) 17:00 Městské divadlo Krnov 

17. po Vánoční krásnobruslení Tanečního oboru (org. ped. Špičková) 14:00 Zimní stadion Krnov 

17. po Vánoční notování (org. ped. Vidličková) 16:00 kavárna Slunečnice 

18. út 
Vernisáž výstavy - práce klientů DPS /účinkuje Flétnový soubor (org. ped. 

Vidličková) 
9:00 Flemmichova vila Krnov 

18. út Vánoční koledování na Dětském oddělení (org. ped. Zdrálková) 14:00 Nemocnice Krnov 

19. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

19. st Vánoční koledování pro seniory na sociálních lůžkách (org. ped. Zdrálková) 14:00 
Nemocnice Město 

Albrechtice 

20. čt 
Vánoční koncert Pěvecké třídy I. Rédlové a K. Trávníčka, doprovod ped. 

Strnadová 
 Villa Café Krnov 

20. čt Vánoční koncert Pěvecké třídy Neveny Lilove (org. ped. Lilova) 17:00 sál školy 

20. čt Vánoční večírek ZUŠ (kolektiv školy) 18:00 U Plaváčka 

21. pá Vánoční koledování - Flétnový soubor (org. ped. Vidličková) 15:00 Prior Krnov 

22. - 2. 1. so - st Vánoční prázdniny  

24. po Štědrý den  

25. út 1. svátek vánoční  

26. st 2. svátek vánoční  

le
d

en
 

1. út Den obnovy samostatného českého státu  

4. pá  Pracovní schůzka ke sborovému zpěvu (ped. Rédlová, Mička a vedení školy) 10:00 ředitelna školy 

5. so Účast na koncertu Lašského orchestru Štramberk (ped. Tlach)  Příbor 

9. st Schůze Nipos Artama (ped. Tlach)  Praha 

16. st Schůzka klavírního oddělení (ped. klavíristé a vedení školy) 11:00 ředitelna školy 

16.11. - 13.1.  "Peníze nebo život" - Výstava VO (org. ped. Steiningerovi)  Flemmichova vila Krnov 
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16. st Přezkoušení žáků HN - 3. ročník (ředitel Trávníček)  učebna Hudební nauky 

17. čt Přezkoušení žáků HN - 1. a 2. ročník (ředitel Trávníček)  učebna Hudební nauky 

17. čt Novoroční koncert (org. ped. Matýsek a ped. Prokop) 18:00 sál školy 

23. st Pedagogická porada za 1. pololetí (kolektiv školy) 9:00 Hlavní náměstí 

23. st Koncert Ars Voce + Klarinetový soubor ZUŠ (ředitel Trávníček a ped. Panayotov) 17:00 Koncertní síň sv. Ducha 

24. - 25. čt - pá Porada ředitelů (ředitel Trávníček)  Kunčice pod Ondřejníkem 

28. po Schůzka s p. Kramplou (vedení školy) 10:00 ředitelna školy 

28. po Schůzka s organizátory Absolventských koncertů 11:00 ředitelna školy 

30. st Schůzka se sousedy budoucí ZUŠ s vedením radnice a vedením školy 9:00 Městský úřad Krnov 

30. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

30. st Termín odevzdání Inventarizace školních nástrojů (vybraní pedagogové)  

31. čt Výdej vysvědčení  

 

 

 

2. pololetí školního roku 2018/2019: 
 

měs. datum den akce  čas místo 

ú
n

o
r 

 

1. pá Pololetní prázdniny  

4. po Schůzka s ped. Jakubem Baranem (ředitel Trávníček) 14:00 ředitelna školy 

4. po Školská komise (ředitel Trávníček) 15:30 Městský úřad 

6. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 16:30 ul. Partyzánů 

10. ne Termín odevzdání přihlášek do okresních soutěží  

11. po Schůzka k ŠABLONÁM (H. Böhm s vedením školy) 8:00 ředitelna školy 

11. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

15. pá Seminář daně 2019 a RZ 2018 (mzdová účetní Opluštilová)  KOS Krnov 

16. so Svatební veletrh - žáci ped. Rédlové, Vidličkové, Richterové, Foltýna  Breda Opava 

16. so Předtančení na 22. ročníku Plesu města TS Naboso (org. ped. Špičková)  Vrbno pod Prad. 

20. st Okresní soutěžní přehlídka komorní hry /dech. a smyčcových nástrojů  ZUŠ ateliér Trám 

20. st Školení spisové služby (účetní Balažíková)  Krajský úřad 

21. čt Třídní předehrávky (org. ped. Strnadová) 17:00 sál školy 

22. pá Kraj. soutěž monologu LDO Kandrdásek (ped. Jurošková, žačka Hradilová)  Ostrava 

25. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

25. - 27. po - st Hudební festival SPgŠ a VOŠ ČR (řed. Trávníček a vybrané žákyně)  Kroměříž 

26. út Okresní soutěžní přehlídka ve hře na EKN (účast ped. Prokop)  ZUŠ Bruntál 

26. út  Porada ředitelů (účetní Balažíková v zastoupení) 10:00 Krajský úřad 

26. út  Porada ředitelů v MÚZE (ředitel Trávníček) 13:00 Krajský úřad 

26. út Třídní předehrávky (org. ped. Polková) 17:30 sál školy 

27. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

27. st Vystoupení CM Cvilíňa na Masopustu (org. ped. Dorosiňski) 14:00 Krnov 

28. čt Třídní klavírní koncert (org. ped. Richterová) 17:00 sál školy 

b
ře

ze
n

 

1. pá Schůzka vedení školy (ředitel Trávníček, zástupce Bednář, ped. Vidličková) 10:00 ředitelna školy 

1. - 2. pá - so Soustředění LDO (org. ped. Jurošková)  Revoluční ulice 

2. so Předtančení na Farním plesu TS Naboso (org. ped. Špičková)  Lichnov 

3. ne Vystoupení LDO pro rodiče (org. ped. Jurošková) 17:00 Revoluční ulice 

4. po Školská komise (ředitel Trávníček) 15:30 Městský úřad 

4. - 10. po - ne Jarní prázdniny  

11. po Koncert k MDŽ - účinkují žáci ped. Vidličkové a ped. Richterové 9:30 Domov seniorů 

11. po Schůzka ŠABLONY ZUŠ (všichni pedagogové) 10:00 Hudební nauka 
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11. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

13. st Jarní koncert (org. ped. Dorosiňski a ped. Peška) 18:00 síň sv. Ducha 

16. so 
Účast v porotě - soutěž parket. komp. a mažoretkových skupin (ped. 

Špičková) 
 Kroměříž 

16. - 17. so - ne 
Soustředění na Kraj. soutěž v kom. hře - žáci ped. Vidličkové a ped. 

Richterové 
 ZUŠ Krnov 

18. po  Pracovní schůzka zastupitelstva (ředitel Trávníček) 15:00 ul. Partyzánů 

19. út Třídní předehrávky (org. ped. Tlach) 17:00 Revoluční ulice 

20. - 21. st - čt Krajské kolo - komorní hra s převahou dechových nástrojů 8:00 ZUŠ Orlová 

20. st Volba Krajského předsedy taneční sekce (ped. Špičková) 9:00 ZUŠ Nový Jičín 

20. st Třídní předehrávky (org. ped. Zdrálková) 16:00 Revoluční ulice 

21. čt Třídní předehrávky (org. ped. Gajdoš) 17:00 sál školy 

21. čt Revize elektro obě budovy (technik Večeřa)  ZUŠ Krnov 

21. čt Školení ředitele školy (org. ped. Trávníček)  Krnov 

23. - 24. so - ne Krajská přehlídka v přednesu LDO Wolkerův Prostějov (ped. Jurošková)  Karviná 

25. po Porada ekonomů (účetní Balažíková a Opluštilová)  KÚ Ostrava 

27. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

27. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 16:30 ul. Partyzánů 

27. st Flétnový třídní koncert (org. ped. Vidličková) 17:00 Revoluční ulice 

27. st Okresní soutěž v recitaci LDO (org. ped. Jurošková) 9:00 SVČ Krnov 

27. - 28. st - čt Krajské kolo - hra na akordeon včetně komorní a souborové hry  ZUŠ Klimkovice 

28. čt Oceňování pedagogických pracovníků ve školství (ředitel Trávníček) 15:00 MÚ Krnov 

28. čt Třídní předehrávky (org. ped. Bednář) 17:00 sál školy 

29. pá Termín uzavření známek neklasifikovaných žáků za 1. pololetí  

30. so 
Krajská postup. přehl. dětských skupin scénického tance (org. ped. 

Špičková) 
 JKO Ostrava 

31. ne Soustředění LDO (org. ped. Jurošková)  Revoluční ulice 

d
u

b
e

n
  

1. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

1. po Akordeon pro nejmenší (org. ped. Prokop) 15:00 MŠ Klíček Krnov 

3. st Výchovný koncert - klavír, EKN, zpěv 8:30 síň sv. Ducha 

4. čt Třídní pěvecký koncert (org. ped. Rédlová a ped. Trávníček) 17:00 sál školy 

5. - 6. pá - so Krajská přehlídka LDO ZUŠ - Dram. a kolektivní projev (ped. Jurošková)  Rýmařov 

6. so Jarní koncert DOM ZUŠ Krnov (org. ped. Tlach) 17:00 
Městské divadlo 

Krnov 

8. po Porada - Šablony (celý pedagogický sbor) 9:00 Hudební nauka 

8. po Školská komise (ředitel Trávníček) 16:30 MÚ Krnov 

8. po Setkání mladých muzikantů (org. ped. Dorosiňski) 17:00 sál školy 

8. po Termín odevzdání přihlášky - Krajská přehlídka housle JKO (ped. Peška) 
Konzervatoř 

Ostrava 

9.  út Krajské kolo smyčce - Gajdoš, Prokopová (ped. Mička, ped. Bednář) 11:00 ZUŠ Bohumín 

9. út Třídní předehrávky (org. ped. Foltýn) 17:00 sál školy 

10. st Schůzka s grafikem p. Brigulou (ředitel Trávníček) 10:00 ředitelna školy 

10. st Třídní předehrávky (org. ped. Panayotov) 17:00 sál školy 

11. čt Třídní předehrávky ped. Marka Ličartovského 17:00 sál školy 

12. pá Koncert komorní hudby žáků ped. Mičky 17:30 sál školy 

12. pá Krajská přehlídka talentovaných klavíristů (ped. Richterová, Polková)  Konzervatoř Ostrava 

12. pá Krajské kolo - hra na EKN  ZUŠ Karviná 

15. po Koncert benefice Mamma Liberec (org. ped. Rédlová, žákyně Slováčková)  Liberec 

15. po Výchovný koncert - smyčcové nástroje, kytara 8:30 síň sv. Ducha 

15. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 
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16. út Výchovný koncert - dechové a bicí nástroje 8:30 síň sv. Ducha 

16. út Zrzavý salón - přehlídka VO ZUŠ MSK a Olomouc. kraje (ped. Steiningerová) 
ZUŠ Moravská 

Ostrava 

17. st Schůzka SRP ZUŠ (org. předseda Hůla) 17:00 

17. st Třídní koncert (org. ped. Lilova) 17:00 sál školy 

17. st Schůzka Šablony ZUŠ (ředitel školy a Hynek Böhm) 17:00 ředitelna školy 

18. čt Projektový den ve škole - Taneční obor (org. ped. Špičková) 9:00 
Taneční centrum 

Krnov 

18. čt Velikonoční prázdniny  

19. pá Velký pátek  

22. po Velikonoční pondělí  

24. st Pedagogická porada za 3. čtvrtletí (kolektiv školy) + Školní umělecká rada 9:00 ateliér Trám 

24. st Třídní předehrávky (org. ped. Prokop a org. ped. Matýsek) 17:17 sál školy 

24.  st Poetický podvečer (org. ped. Jurošková) 18:00 ateliér Trám 

25. čt Třídní předehrávky (org. ped. Peška) 16:30 sál školy 

25. - 27. čt - so Ústřední kolo soutěže komorní hry dechových nástrojů (uč. Tlach a žáci)  Liberec 

27. so Hlubčický anděl - sborová soutěž (org. ped. Rédlová) 10:00 Polsko 

27. so Oslavy dne Země - vystoupení CM Cvilíňa (org. uč. Dorosiňski) 13:00 
Hlavní náměstí 

Krnov 

29. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

30. út 1. Absolventský koncert (org. ped. Vidličková, ped. Panayotov a ped. Lilova) 18:00 síň sv. Ducha 

k
vě

te
n

  

celý měsíc ● Krnovská zastavení - Výstava prací seniorů VO (org. uč. Steiningerová) ● Krnov 

1.  st Svátek práce ● ● 

6. po Školská komise (ředitel Trávníček) 15:30 MÚ Krnov 

6. po Koncert Ke dni vítězství (org. uč. Jurošková) 17:00 síň sv. Ducha 

7. út Školení DVPP G Suite (učitelský sbor) 8:00 Hudební nauka 

7. út Porota Výtvarné soutěže Mikroregionu Krnov (řed. Trávníček) 17:00 Flemmichova vila 

7. út  2. Absolventský koncert (org. uč. Strnadová, uč. Rédlová) 18:00 síň sv. Ducha 

7. út Ústřední sekce tanečního oboru (uč. Špičková) ● Pardubice 

8. st Den osvobození ● ● 

9. čt Školení - Vyhláška o ZUŠ (ředitel Trávníček a zástupce Bednář) 9:00 SPŠEI Ostrava 

10. pá  Krajská přehlídka /housle 4. roč. - II. stupeň/ uč. Peška a žák Buřt 10:00 Konzervatoř Ostrava 

13. po Termín zaslání informací učitelů k ZUŠ Open uč. Strnadové ● ● 

13. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

15. st 3. Absolventský koncert (org. uč. Richterová, uč. Grossová, uč. Ličartovský) 18:00 síň sv. Ducha 

16. čt Otevř. hod. v PSHO aneb "Hod. letem hud. světem" (org. uč. Vidličková) 14:35 Revoluční ulice 

16. čt Školská komise (ředitel Trávníček) 15:30 MÚ Krnov 

18. so Vystoupení DOM pro město Krnov (org. uč. Tlach) 10:00 Hlavní náměstí 

18. so DPS Voices - "Krnov zpívá" (org. uč. Rédlová) ● síň sv. Ducha 

20. po Oceňování ve sportu za rok 2018 (org. uč. Panayotov, Klarinetový soubor) 16:00 síň sv. Ducha 

21. út Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:00 ul. Partyzánů 

22. st Třídní předehrávky (org. uč. Komarová) 17:30 sál školy 

21. - 22.  út - st První krůčky k umění (org. uč. Jurošková, uč. Vidličková, uč. Špičková) 8:00 ateliér Trám 

23. čt ZUŠ Open "První krůčky k umění aneb bosky za bosorkou"  17:00 ateliér Trám 

23. čt Ústřední sekce klavír (uč. Richterová) ● Praha 

24. - 26. pá - ne Hlas Slezska (org. uč. Rédlová) ● ● 

25. so Frenštátský klavírní festival (účast A. Pokorná, uč. Richterová) ● ZUŠ Frenštát pod Rad. 

25. so Výstava VO "(O)kolo Krnova" (uč. Steiningerovi) ● zámek Linhartovy 

27. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 
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27. po "Kdyby 4 klarinety" - absolventský výstup žáků uč. Panayotova 18:00 síň sv. Ducha 

29. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

29.  st Zápis do ZUŠ Krnov - hudební obory 14:00 Hlavní náměstí 

30. čt Zápis do ZUŠ Krnov - nehudební obory 14:00 Revoluční ulice 

30. čt Krajská přehlídka /housle 0. - 4. r./ - účast uč. Bednáře s žákem Gajdošem 10:00 ZUŠ Moravská Ostr. 

30. - 2. 6. čt - ne Celostátní přehlídka LDO ZUŠ  ● Litvínov 

če
rv

e
n

  

celý měsíc ● Výstava VO "(O)kolo Krnova" (org. uč. Steiningerovi) ● zámek Linhartovy 

celý měsíc ● Krnovská zastavení - Výstava prací seniorů VO (org. uč. Steiningerová) ● Krnov 

1. so XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů (org. uč. Tlach) ● Ostrava 

2. ne Krnovské slunéčko (org. uč. Špičková) 17:00 Městské divadlo 

3. po Školská komise (ředitel Trávníček) 15:30 MÚ Krnov 

3. po Výtvarná část projektu "Motýli" (org. uč. Steiningerová) ● MŠ Mikulášská 

5. st Červnový koncert (org. uč. Vidličková) 16:00 kavárna Slunečnice 

7. - 9. pá - ne Účast DOM - 56. Kmochův Kolín (org. uč. Tlach) ● Kolín 

9. ne Autorské představení LDO "Hlavně buď někdo" (org. uč. Bezručová) 15:00 Kofola Music Club 

10. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 Městský úřad 

10. - 14. po - pá Postupové, talentové a závěrečné zkoušky - hudební obor ● obě budovy 

11. - 15. út - so Wolkerův Prostějov (žáci Veselá, Slováčková, Handlířová) ● Prostějov 

12. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:30 ul. Partyzánů 

13. čt Vystoupení CM Cvilíňa (org. uč. Dorosiňski) 15:00 DPS Krnov 

15. so Vystoupení CM Cvilíňa - Dny města Bruntálu (org. uč. Dorosiňski) 11:00 Bruntál 

16. ne Uzavření klasifikace za 2. pololetí (všichni učitelé) ● ● 

17. po Slavnostní vyřazení absolventů (org. uč. Steiningerovi a uč. Špičková) 17:00 síň sv. Ducha 

18. út "Pod dramatickou pokličkou" - LDO pro rodiče (org. uč. Bezručová) 18:00 ateliér Trám 

19. st Závěrečná pedagogická porada za 2. pololetí (kolektiv školy) 9:00 Hudební nauka 

20. čt Závěrečný koncert (org. uč. Gajdoš a uč. Peška) 18:00 síň sv. Ducha 

20. - 25. čt - út Hud. festival partnerských měst (org. uč. Rédlová, řed. Trávníček, žáci) ● Saint Égreve, Francie 

21. pá "Umíme společně" - závěrečný koncert k bakalářské práci (Orlíková) 15:30 sál školy 

24. po Výtvarná část projektu "Motýli" (org. uč. Steiningerová) ● MŠ Mikulášská 

25. út Koncert absolventů ze třídy uč. Lilove 17:00 sál školy 

27. čt Závěrečné posezení zaměstnanců školy 16:00 hospůdka Cvilínka 

28. pá  Výdej vysvědčení 8:30-11:00 ZUŠ Krnov 

28. - 30. pá - ne Účast DOM - festival Nová Dubnica (org. uč. Tlach) ● Nová Dubnica 
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Soutěže a přehlídky ZUŠ Krnov 2018/2019: 

 

ZUŠ Krnov se také významnou měrou účastní mnoha regionálních, ale i nadnárodních 

soutěží. 

 

HUDEBNÍ OBOR: 
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VÝTVARNÝ OBOR: 
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TANEČNÍ OBOR: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 

 



 

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2018/2019                                                                                Strana 22/52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účast na akcích pro jiné subjekty nebo ve spolupráci s nimi:  
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 Spolupráce s MÚ Krnov 

 Spolupráce s MIKS Krnov 

 Spolupráce se Slezskou diakonií 

 Spolupráce s Domovem pro seniory 

 Spolupráce se SPgŠ a SZŠ Krnov 

 Spolupráce s Gymnáziem Krnov 

 Spolupráce s Varhanářskou školou Krnov 

 Spolupráce s Mezinárodní školou Ostrava 

 Spolupráce se ZUŠ Město Albrechtice 

 Spolupráce se ZUŠ Rýmařov 

 Spolupráce s MŠ Krnov 

 Spolupráce se ZŠ Krnov 

 Spolupráce se Slezským divadlem Opava 

 Spolupráce s Kofola Music Clubem 

 Spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava 

 Spolupráce s TV Polar 

 

Účinkování v rámci česko-polských, slovenských a jiných zahraničních projektů:  

 Spolupráce na projektu Krnovské hudební slavnosti /Polsko/ 

 Spolupráce na projektu Česko německý týden /Německo/ 

 Spolupráce na projektu Česko ruského přátelství /Rusko/ 

 Spolupráce na projektech Euroregionu Praděd /Polsko/ 
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IX. ÚDAJE O KONTROLE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

   
  

 Ve školním roce 2018/2019 neproběhla na ZUŠ Krnov kontrola České školní inspekce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  
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Finance školy se skládají ze dvou základních položek, z prostředků na platy, ostatních 
osobních nákladů, zákonných odvodů, FKSP a přímého ONIVu, které poskytuje škole 
zřizovatel a ze školného, jehož výši si určuje škola a které slouží k financování provozu, 
nákupu učebních pomůcek, financování dalšího vzdělávání pedagogických i nepedagogických 
pracovníků, k vybavování školy apod.  

 
Daří se také získávat peníze na základě zpracovaných projektů (viz níže). Škola se snaží 
hospodařit tak, aby nemusela neúměrně zvyšovat školné a zatěžovat tak rodinné rozpočty. 
Tento cíl se škole daří naplňovat.  

 
Zdrojem financování investic je investiční fond, který má škola pokryt. Škola má rovněž fond 
odměn, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. Všechny závazné ukazatele 
posledního upraveného rozpočtu byly dodrženy. 

 
1. Účetní období roku 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018  
v Kč 

Výsledek hospodaření 289 939,99 

Příděl do rezervního fondu 59 939,99 

Příděl do fondu odměn 230 000,00 

Uhrazení ztrát z minulých let 0,00 

 
 

 
Závazné ukazatele na rok 2018 stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé náklady na 
vzdělávání 

11 863 691 11 863 691  

v tom: Prostředky na platy  8 571 661 8 571 661  

Ostatní osobní náklady 146 670 146 670  

Zákonné odvody  2 964 273 2 964 273 38 

Příděl do FKSP  171 434 171 446 - 12 

ONIV náhrady  9 653 661  8 992 
 ONIV přímý 0 9 018 - 9 018 

 
Závazný ukazatel celkem 11 863 691 11 863 691  

 Limit přepočteného počtu 
zaměstnanců  

23,03 23,03  

rok 2018 v Kč 

Výnosy 13 675 938,72 

Náklady 13 385 998,73 

Výsledek hospodaření  289 939,99 
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Prostředky na platy ve výši 80 571 661 Kč byly vyčerpány zcela.  
 
Ostatní osobní náklady byly rovněž vyčerpány v plné výši 146 670 Kč.  
 
Zákonné odvody byly vyčerpány ve výši 2  964 235 Kč. Z nedočerpané částky ve výši 38 Kč 
bylo 12 Kč použito na odvod 2% do FKSP a zůstatek ve výši 26 Kč byl použit na financování 
přímého ONIVu - další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).  
 
Částka 171 434 Kč stanovená závazným ukazatelem na FKSP  byla vyčerpána ve výši 171 446 
Kč. Důvodem byla skutečnost, že nám zřizovatel nepokryl částku na odvod do FKSP 
z čerpaných ONIV náhrad. Rozdíl 12 Kč byl uhrazen z nedočerpaných odvodů.  
 
ONIV  náhrady ve výši 9 653 Kč byly  čerpány ve výši 661 Kč. Zbývající částka 8 992 Kč byla 
použita na financování přímého ONIVu - další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 
 
ONIV přímý ve výši 9 018 Kč byl vytvořen z nevyčerpaných zákonných odvodů a ONIV 
náhrad.  
 
Limit přepočteného stavu zaměstnanců byl stanoven závazným ukazatelem ve výši 23,03. 
Průměrný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2018 byl 23,03.  
 
 

 

Stav peněžních fondů k 31.12.2018 v Kč 

Investiční fond 499 025,30 

Rezervní fond 588 046,24 

FKSP 138 738,61 

Rezervní fond - z darů 0,00 

Fond odměn 99 162,00 

 
 
 

2. Účetní období leden - srpen 2019 
 

 

Mzdové náklady leden - srpen 2019 Kč 

 
stanoveno 2019 

vyčerpáno k 31. 
8. 2019 

Vyčerpáno v % 

Prostředky na platy 9 899 820  6 393 065 64,58  

Ostatní osobní náklady 151 558 60 483 39,91 

 
 

 

Stav peněžních fondů k 31.8.2019 v Kč 

Investiční fond 497 201,30 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 647 986,23 
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Rezervní fond tvořený z darů 0,00 

FKSP 151 348,61 

Fond odměn 145 662,00 

 
Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány. 

 
 

ŠKOLNÉ 2018/2019 
 
 

 

Hudební obor 2018/2019 Kč 

Přípravné studium HO    1 200 

Individuální výuka 1 450 

Individuální výuka 2 nástrojů 2 800 

Individuální výuka 3 nástrojů  3 900 

Studium pro dospělé 5 150 

Literárně dramatický obor  

Přípravné studium 700 

Základní studium 850 

Taneční obor  

Přípravné studium 1 000 

Základní studium 1 100 

Výtvarný obor  

Přípravné studium 1 250 

Základní studium 1 250 

 
Pozn. údaje jsou uvedeny za pololetí školního roku. 
 
 
Škola nabízí také slevy na školném v hudebním oboru: 
 

Ind. výuka - 3 sourozenci první dva platí plně, třetí má 50 % slevu 

Ind. výuka - 4 sourozenci první dva platí plně, třetí má 50% slevu a čtvrtý je zdarma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ  
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Škola se organizačně pravidelně zapojuje do projektu Krnovských hudebních slavností, jež 
jsou pořádány městem Krnov a Městským informačním a kulturním střediskem. Ten je 
spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu 
mikroprojektu euroregionu Praděd. Polským partnerem minulého školního roku bylo 
Kulturní středisko v Prudniku.  

 
Škola také participuje na programech nabízených městem Krnov nebo Městským 
informačním a kulturním střediskem (viz výše uvedená účinkování v rámci česko-polského 
festivalu krnovsko-prudnické kultury) a účinkování žáků naší školy na Slovensku. 
 
ZUŠ Krnov v roce 2017 přistoupila k Memorandu o spolupráci při realizaci projektu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov“ schváleném Řídícím výborem na 
Ustavujícím zasedání Řídícího výboru dne 24.1.2017. Cílem místního akčního plánování je 
podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz 
je kladen na podporu dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. 
 
Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná 
opatření: 
 
Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 
Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 
Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
 

Základní umělecká škola Krnov úspěšně předložila a od 1. dubna 2019 zahájila realizaci 
projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/10 977. 

Celkově nám byla přidělena částka v hodnotě 1 105 691 Kč na realizaci aktivit, které jsou 
zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků 
z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném 
vzdělávání dětí/žáků/studentů. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s 
rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím 
ICT.  

V naší škole budou podpořeny a realizovány následující aktivity: 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – všechny 
varianty, kromě e) Inkluze 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/ školských zařízení prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

 Tandemová výuka v ZUŠ 

 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 

 Nové metody ve výuce v ZUŠ 
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 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin 

 Projektový den ve škole 

 Projektový den mimo školu 

 Komunitně osvětová setkávání 

 
 
 
 
 

XII.  ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 
UČENÍ  

 

 
 
Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace se ve školním roce 
2018/2019 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání pouze formou 
vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi.  
 
 
 
 

 

XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH, 
FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ  

 

 
SRP ZUŠ KRNOV 
 

 
Název položky 
 

Získaná dotace 

Viděno a slyšeno 
 

50 000 

Krnovské slunéčko 2019 
36 500 

 

MEJÁN ZUŠ Krnov  
 

23 200 

CELKEM 
 

109 700 
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ZUŠ KRNOV 
 

 
Název položky 
 

Získaná dotace 

Malujeme, tančíme, hrajeme a zpíváme 
2019  

70 000 

Dvojlist výstavy výtvarného oboru ZUŠ 
Krnov, Peníze nebo život 

  7 500 
 

Le quattro stagioni aneb umění nás baví 
v každém věku  

50 000 
 

 
CELKEM 
 

127 500 

 
SRP DOM KRNOV 
 

 
Název položky 
 

Získaná dotace 

K2 – Doprava na vystoupení  69 600 

K2 – Divadelní vystoupení v Krnově  70 000 

 
CELKEM 
 

139 600 

 
 

 
Pozn. některé projekty svým časovým rozpětím zasahují do školního roku 2019/2020 

 
 

CELKEM ZA VŠECHNY PROJEKTY 376 800 

 
 

 
Celkem ve školním roce 2018/2019 ZUŠ Krnov získala, i díky aktivit SRP DOM a SRP ZUŠ 
Krnov, na projektech MÚ Krnov 376 800 Kč. 
 
Tuto grantovou aktivitu a politiku vnímáme velmi pozitivně, protože nám pomáhá realizovat 
kvalitní projekty a aktivity našich zaměstnanců a žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
Šablony 2 ZUŠ Krnov: 
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Název položky 
 

Získaná dotace 

Šablony 2 ZUŠ Krnov  1 105 691 Kč 

 
CELKEM 
 

1 105 691 Kč 

 

Základní umělecká škola Krnov úspěšně předložila a od 1. března 2019 zahájila realizaci 
projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pod registračním číslem 
projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/10 977. 

 

CELKEM ZA VŠECHNY PROJEKTY 1 482 491 Kč 

 
 

Pozn. některé projekty svým časovým rozpětím zasahují do školního roku 2019/2020 
 

 
 

XIV. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI 
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ  

 
Škola je členem občanského spolku MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu uměleckého 
školství, prosazování a ochranu zájmů základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji.  
 
Sdružení vytváří podmínky pro další vzdělávání ředitelů a učitelů škol, jejichž činnost je spjata 
s uměleckým vzděláváním. Organizačně a  odborně zajišťuje umělecké soutěže pro žáky 
v Moravskoslezském kraji. Prezentuje práci základních uměleckých škol: koncerty, výstavy, 
společné festivaly, nahrávky CD nebo DVD, propagační tiskoviny, společné projekty.  
 
Podporuje spolupráci jednotlivých škol a oborů ZUŠ MSK i  spolupráci našich  škol 
s partnerskými školami v zahraničí. Jako profesní nepolitická organizace je rovnocenným 
partnerem pro jednání se zřizovatelskými subjekty, s orgány územní samosprávy i s jinými 
regionálními úřady v otázkách provozně technických. Podporuje vzdělávání v oblasti tvorby 
RVP ZUV a metodicky pomáhá při tvorbě a zavádění ŠVP.  
 
ZUŠ Krnov je také členem spolku AZUŠ. Ta usiluje o zachování sítě škol jako široké základny 
pro vyhledávání talentovaných jedinců v systému uměleckého vzdělávání v ČR. Aktivně 
připomínkuje tvorbu a změny zákonných norem, týkajících se základního uměleckého 
vzdělávání. Vyjadřuje  se k řešení pracovně-právních otázek základních uměleckých škol – 
členů AZUŠ ČR  a usiluje o takovou podobu financování ZUŠ, která zajistí rovný přístup 
k základnímu uměleckému vzdělávání.  
 
Spolupracuje při tvorbě a úpravách kurikulárních dokumentů a uplatňuje připomínky 
k podobě pedagogické dokumentace. Organizuje a spolupodílí se na vytváření podmínek pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků. Spolupracuje při tvorbě a realizaci přípravy 
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budoucích učitelů, zejména ve vztahu k navazujícím uměleckým školám, pedagogickým 
fakultám a dalším výchovně vzdělávacím a výzkumným institucím. 
 
V Základní umělecké škole Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace není zřízena 
odborová organizace. 
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XV. ZÁVĚR 

    
 
Minulý školní rok 2018/2019 pokračoval v započaté cestě racionalizace počtu činností naši 
školy, dle doporučení ČŠI a vzájemné domluvy pedagogického kolektivu. Přes všechnu 
započatou racionalizaci se počet akcí opět nepodařilo udržet na nižší hladině. Vedle 
osvědčených a tradičních akcí se uskutečnily také zcela nové. Všechny výrazně přispívají ke 
zvýšení prestiže školy. 
 
Pedagogičtí pracovníci všech čtyř oborů se aktivně zapojili do bohatého školního či 
mimoškolního dění, což je patrné na výsledcích soutěží, úrovni veřejných akcí pořádaných 
školou a zájmu o studium na naší škole. 
 
Situace na ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace je díky obětavé práci většiny 
pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy velmi dobrá.  
 
Jako významné ohrožení v dobrém chodu školy, které nás zasáhlo v závěru školního roku 
2018/2019, vnímám hromadné odchody mladších kolegyň na mateřskou dovolenou, zvláště 
pak ve studijním zaměření Hra na klavír. Sehnat kvalitního pedagoga, zároveň i 
aprobovaného, se stává nesplnitelnou záležitostí. 
 
Přesto se nám podařilo tuto situaci zdravě ustát, a tak v následujícím školním roce 
2019/2020 zajistit aprobovanou výuku na ZUŠ Krnov. 
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XVI. SEZNAM PŘÍLOH  

 
 
 

1.  Informace o zapojení školy do dalšího vzdělávání (DV) nebo do dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (DVPP) 
     
 

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

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

Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

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

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

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

Ne Vzdělávání seniorů 

Ne Občanské vzdělávání 

Ne Čeština pro cizince 

Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Ne Jiné – vypište:  
 

 
V letošním školním roce 2018/2019 škola nerealizovala další vzdělávání v rámci celoživotního 
učení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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2. Projektová činnost v rámci operačních programů  
 
 
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  

 

Šablony 

ZUŠ 

Krnov 

Výzkum, vývoj 

a vzdělávání/ 

ESF a státní 

rozpočet 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/10 

977 

příjemce 1 105 

691 
realizaci aktivit, 

které jsou 

zaměřeny na 

osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů 

prostřednictvím 

dalšího vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků, 

vzájemného 

setkávání a sdílení 

zkušeností 

pedagogů a 

odborníků z praxe, 

na pomoc školám 

a školským 

zařízením pro 

zájmové 

vzdělávání při 

společném 

vzdělávání 

dětí/žáků/studentů. 

Dále jsou 

podporovány 

extrakurikulární 

aktivity, 

spolupráce s rodiči 

dětí a žáků, 

kariérové 

poradenství žáků a 

aktivity rozvíjející 

metody výuky s 

využitím ICT.  

 

1.4.2019 

– 

31.3.2021 
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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  

 

- - - - - - - 
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3. Výběr ze získaných diplomů a akcí ZUŠ Krnov:  
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a mnoho dalších, které jsou uloženy v archivu školy… 
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Všichni zaměstnanci školy souhlasí se zněním výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
2018/2019. V rámci respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasí 
s použitím údajů uvedených ve výroční zprávě o činnosti školy za rok 2018/2019, toto stvrdili 
svým podpisem na prezenční listině, která je součástí zápisu z pedagogické porady ze dne   
15. října 2019. 
 
 
 
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 15. října 2019.  
 
 
 
 
 
V Krnově dne 15. října 2019 
 
 
 
 
          Mgr. Kamil Trávníček 
                    ředitel školy 


