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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 - 331 žáků

Taneční obor - 55 žáků

Výtvarný obor - 116 žáků

Literárně dram. obor - 58 žáků

Studium při zaměstnání - 3 žáci

 

Poznámka: stav k 30.9.2020 

 

 
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 se vyučuje již pouze podle platného ŠVP ZUŠ Krnov. 
 
 
Přehled studijních zaměření ŠVP ZUŠ Krnov: 
 

 
HUDEBNÍ OBOR: 
 

5.1.2  Přípravné studium        18 


5.1.3.  Studijní zaměření: Hra na klavír      21 


5.1.4.  Studijní zaměření: Jazzový a populární klavír    28 


5.1.5    Studijní zaměření:  Hra na varhany     35 


5.1.6       Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje  44 


5.1.7       Studijní zaměření: Hra na akordeon     51 


5.1.8       Studijní zaměření:  Hra na housle      56 


5.1.9       Studijní zaměření:  Hra na violu      63 


5.1.10    Studijní zaměření: Hra na violoncello     70 


5.1.11     Studijní zaměření: Hra na kontrabas     77 


5.1.12     Studijní zaměření: Hra na cimbál      87 


5.1.13  Studijní zaměření: Hra na kytaru      95 


5.1.14     Studijní zaměření: Hra na baskytaru     102 


5.1.15     Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu    112 


5.1.16     Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu    120 


5.1.17     Studijní zaměření: Hra na klarinet     129 


5.1.18     Studijní zaměření: Hra na hoboj      137 


5.1.19     Studijní zaměření: Hra na fagot      144 


5.1.20     Studijní zaměření: Hra na saxofon     151 


5.1.21      Studijní zaměření Hra na lesní roh     157 


5.1.22      Studijní zaměření: Hra na trubku (křídlovku)    164 
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5.1.23        Studijní zaměření: Hra na pozoun    171 


5.1.24        Studijní zaměření: Hra na tubu F - B    177 


5.1.25       Studijní zaměření: Hra na tenor     183 


5.1.26        Studijní zaměření: Sborový zpěv     189 


5.1.27        Studijní zaměření: Sólový zpěv     193 


5.1.28   Studijní zaměření: Populární a muzikálový zpěv  200 


5.1.29        Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje    207 
 

 

 

VÝTVARNÝ OBOR: 
 
        5.2 Výtvarná tvorba         245  
 
 
TANEČNÍ OBOR: 
 

5.3 Scénický tanec        258 
  
 
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 
 
 5.4  Dramatická tvorba        273 
 

 
Od školního roku 2018/2019 jsou již všechny obory 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.  
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III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY  

    
Celkový počet pracovníků:  29/23,86 (osob/úvazků) 

 

Zaměstnanci Počet zaměstnanců ve školním roce 2019/2020 

fyzické osoby přepočtené osoby 

Interní pedagogičtí zaměstnanci  24 20,55 

Externí pedagogičtí zaměstnanci   2   0,56 

Interní nepedagogičtí zaměstnanci   3   2,75 

Celkem 29    23,86  

 
Stav k 30. 9. 2020 

 
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. 

 
 

Pedagogové Kvalifikovaní Nekvalifikovaní Celkem 

PP jeden zaměstnavatel 14 0 14 

PP více zaměstnavatelů 12 0 12 

v tom:    

Studenti 0 0 0 

Důchodci 0 0 0 

Celkem 26/21,11 0 26/21,11 

 
PP = pracovní poměr 
 

Pedagogové HO VO TO LDO VŠ 
vzdělání 

 

PP jeden 
zaměstnavatel 

12 0 1 1 7 

PP více 
zaměstnavatelů 

10 2 0 0 5 

v tom:      

Studenti 0 0 0 0 0 

Důchodci 0 0 0 0 0 

Celkem 22/17,82 2/1,29 1/1 1/1 12/8,58 

 
PP = pracovní poměr 
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Interní pedagogičtí zaměstnanci 

Osobní číslo 
zaměstnance 

Vzdělání Aprobace 
Délka 

odborné 
praxe 

248 VOŠ hudba do 19 let 

224 VOŠ Hudba Do 19 let 

240 VOŠ hudba do 19 let 

251 VOŠ hudba do 6 let 

206 SŠ + PSS PVČ hudba do 27 let 

257 VŠ učitelství HV+NJ, zpěv  Do 6 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 19 let 

254 VŠ Bc. + VŠ Mgr.  hra na akordeon do 6 let 

250 VOŠ zpěv do 19 let 

221 VOŠ klavír nad 32 let 

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

212 VŠ učitelství VVP RJ - VV do 32 let 

239 VOŠ hudba do 19 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. 2020 

 

 

 

Stav k 30. 9. 2020 
 

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 20 pedagogů kmenových a 2 externí, 10 
pedagogů (včetně externích) má i jiného zaměstnavatele, 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 

Externí pedagogičtí zaměstnanci 

Osobní číslo 
zaměstnance 

Vzdělání Aprobace/délka odborné praxe 

228 VŠ Fagot                                       do 19 let 

629 SŠ  hudba                                      do 2 let 
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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 46 % 
pedagogů. 
 
 

IV. VÝSLEDKY ZÁPISU  

      

Výsledky zápisu konaného dne 26., 27. května a 2. června 2021 (online formou). 
Zápis se konal dodatečně i v měsíci září 2021. 
 

Obor Přípravné studium 1. ročník Starší žáci 

Hudební obor 18 45 11 

Taneční obor 3 3 8 

Výtvarný obor 8 7 19 

Literárně dramatický 
obor 

5 10 4 

 

    
V uvedeném termínu se k zápisu dostavilo 128 zájemců o studium na ZUŠ Krnov.  
 
 
   

V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Výsledky výchovy a vzdělávání – konec školního roku 2020/21 

  

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

Hudební 327 283 9 0 35 

Literárně - dramatický 57 52 0 0 5 

Taneční 53 47 0 0 6 

Výtvarný 111 109 0 0 2 

Celkem 548 491 9 0 48 
 

Dospělí - hudební 3 3 0 0 0 

Celkem 551 494 9 0 0 

 

Počty absolventů školního roku 2020/21 

 

Obor I. stupeň II. stupeň 

Hudební obor 23 5 

Literárně dramatický obor 8 1 

Taneční obor 5 0 
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Výtvarný obor 6 2 
 

 
 

 

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. 
 
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.). 
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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 kvalifikace /tvorbu ŠVP ZUŠ Krnov/. Přestože DVPP není dotováno a je 
hrazeno ze školného, je další vzdělávání pedagogů vedením školy výrazně 
podporováno. 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků nebylo ve školního roku 2020/2021 
realizováno v důsledku virové pandemie COVID-19. 

 
 
 
 
                 

VIII. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 
 
Období od druhého pololetí školního roku 2019/2020 bylo zcela specifické 
a pro všechny aktéry vzdělávání velice náročné. Mimořádným opatřením přijatým z 
preventivních důvodů proti šíření epidemie koronaviru byla zakázána osobní 
přítomnost žáků a studentů ve školách. Provoz mateřských škol byl přerušen nebo 
omezen a následně probíhal za zpřísněných bezpečnostních hygienických podmínek. 
Výuka žáků a studentů několik týdnů probíhala pouze na dálku a následně pro 
některé vymezené skupiny zároveň částečně ve školách. Důsledky přijatých 
mimořádných opatření ve školním roce 2019/2020 měli také částečně dopad na 
školní rok 2020/2021. 
 
Ve sledovaném školním roce 2020/2021 byla celá organizace vzdělávání 
paralyzována epidemiologickou situací COVID-19. Škola však po zkušenostech 
z předchozího období vytěžila maximum a prakticky ze dne na den 100% pokryla 
prezenční výuku výukou distanční. Všem, kteří průběžně zajišťovali za zcela 
nových a náročných podmínek vzdělávání dětí, žáků a studentů, patří za 
jejich práci velké poděkování.  
 
Dobrou PR považujeme za velmi důležitou a nikdy nekončící disciplínu. Z mnoha akcí 
minulého školního roku jmenujme tyto: 
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V rámci plánu práce i nad rámec:  

ZUŠ Krnov v minulém školním roce organizovala anebo participovala na mnoha 
akcích. Jednalo se jak o akce v rámci plánu práce, tak nad rámec tohoto plánu.  
 
 




Kalendářní plán akcí 2020/2021 
 


 

                                  Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9 
 



                  K a l e n d á ř n í   p l á n   a k c í  -  I. pololetí 2020/21 www.zuskrnov.cz 

 

SRPEN  
 datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

24. po Účast na pracovní schůzce TS ÚUR, příprava celostát. konf. (uč. Špičková) ● Praha 

25. - 31. út - po Přípravný týden na nový školní rok ● ● 

25. út  Zahajovací pedagogická porada 9:00 Hudební nauka 

26. st Pracovní schůzka - Klasifikace ZUŠ Háj ve Sl. ( řed. Trávníček, zást. Bednář) 9:00 ředitelna ZUŠ Krnov 

26. st Posezení pedagogů ZUŠ Krnov 16:00 Kelta 

31. po Školení BOZ a PO (pedagogický sbor) 9:00 Hudební nauka 

31. po Přezkoušení HN - Sebastián Lázok 9:00 ředitelna ZUŠ Krnov 

 

ZÁŘÍ  
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

1. -5. út - so 
63. Celost. přehlídka LDO Wolkerův Prostějov (uč. Bezručová, žákyně 

Veselá) 
● Prostějov 

7. po Schůzka na Krajském úřadě (ředitel Trávníček) 7:45 Krajský úřad Ostrava 

7. po Porada ředitelů ZUŠ MSK (řed. Trávníček) 9:00 Krajský úřad Ostrava 

7. po Schůzka s projektantem nové budovy ZUŠ (p. Grygera, p. Bok, uč. Foltýn) 9:30 Hlavní náměstí 

9. st Seminář - novela ZP (úč. Opluštilová) ● KOS Krnov 

9. st Krajská přehlídka TO, naše účast chor. "Tichá domácnost" (uč. Špičková) ● Prostějov 

10. čt Využití budov ZUŠ Krnov (ředitel Trávníček, zást. Bednář) 10:00 Městský úřad Krnov 

12. so Charitativní koncert (uč. Rédlová, žákyně Volkmerová) ● Orlová 

14. po Projektový den "Skočit si", Taneční obor (org. uč. Špičková) ● Ostrava 

14. po 
Schůzka k projektové dokumentaci nové ZUŠ (řed. Trávníček a zást. 

Bednář) 
9:30 Městský úřad Krnov 

22. út Křest knihy a autorské čtení J. Konvičky - moderovala uč. Jurošková ● 
Městská knihovna 

Krnov 

22. út Oceňování osobností města za rok 2019 - bratři Orffové a uč. Gajdoš 16:30 síň sv. Ducha 

24. - 25. čt - pá Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2020 (org. uč. Steiningerová) ● Lidice 
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25. pá Celostátní konference TO ZUŠ (org. uč. Špičková) ● Praha 

25. - 26. pá - so Krnovské klarinetové dny (org. uč. Panayotov) ● Krnov 

26. so Venkovní vystoupení DOM (org. uč. Tlach) nepříznivé počasí 10:00 " u Bauera" Krnov 

30. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

 

ŘÍJEN 
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

celý měsíc ● Výstava Výtvarného oboru "Podzimní sklizeň" (org. uč. Steiningerovi) ● ● 

3. so Swingobraní (org. uč. Zdrálková) 19:00 Divadlo Krnov 

13. út Krajská sekce TO (uč. Špičková) ONLINE ● ● 

15. čt "Vinobraní" účast TO se 2 choreografiemi (org. uč. Špičková) ZRUŠENO ● 
Domov důchodců 

Krnov 

16. pá Vyhlášení výsledků Hlasu Slezska (org. uč. Rédlová) ONLINE ● ● 

17. so 
Krajská přehl. dětských skup. scénického tance (org. uč. Špičková) 

ZRUŠENO 
● Konzervatoř Ostrava 

20. út Bezpečnostní politika ICT pro p. o. (řed. Trávníček, IT Hula) 8:00 Ostrava 

21. st Školní umělecká rada 10:00 ředitelna školy 

26. po Rada města (ředitel Trávníček) ● MÚ Krnov 

27. út Podzimní koncert (org. uč. Zdrálková, Vidličková, Špičková) ZRUŠENO 18:00 síň sv. Ducha 

26. - 27. po - út Dny volna dle nařízení MŠMT ● ● 

29. - 30. čt - pá Podzimní prázdniny ● ● 

 

LISTOPAD 
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

● ● Krizové opatření vlády COVID 19 - Distanční výuka ● ● 

celý měsíc ● Výstava Výtvarného oboru "Podzimní sklizeň" (org. uč. Steiningerovi) ● ● 

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

12. čt Magický klavír - ZRUŠENO ● Opava 

13. pá Schůzka taneční sekce KUR ONLINE (uč. Špičková) ● ● 

13. pá Koordinační online schůzka k Šablonám (řed. Trávníček, p. Böhm) 10:00 ředitelna školy 

13. pá Koordinační schůzka s Ing. Grygerou k rekonstrukci ZUŠ (řed. Trávníček) 15:00 ● 

16. po Online pedagogická porada za 1. čtvrtletí 9:00 home office 

17. út Den boje za svobodu a demokracii ● ● 

18. - 19 st - čt Generálka pro žáky - Muziáda 2020 - ZRUŠENO ● Ostrava 

19. čt Koncert s JFO - Múziáda 2020 - ZRUŠENO ● Ostrava 

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

24. út Tisková konference grantové výzvy Piana do škol 11:00 facebook 

25. st Technické řešení vytápění Veolia Krnov 13:00 ● 
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25. st 
Podzimní online koncert "Virtuální barvy podzimu" (org. uč. Prokop, 

Rédlová) 
17:00 z domova 

30. po Online školení FAMA (úč. Balažíková) 9:00 ● 

30. po Schůzka taneční sekce Ústřední umělecké rady ONLINE (uč. Špičková) 10:00 ● 

30. po Zastupitelstvo města - schvalování nové budovy ZUŠ (řed. Trávníček) 15:00 SVČ Krnov 

 

PROSINEC 
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

3. čt Mikulášský koncert (org. uč. Prokop, uč. Rédlová) ONLINE 17:00 z domova 

5. so Mikulášské swingobraní (org. uč. Zdrálková) - ZRUŠENO ● Kofola Music Club 

10. čt Vánoční jarmark - ZRUŠENO ● Hlavní náměstí 

12. - 13. so - ne Tanec, tanec 2020: účinkuje Naboso "Tichá domácnost" (org. uč. Špičková) ● Jablonec nad Nisou 

14. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

20. ne Vánoční online pěvecký koncert žáků Ilony Rédlové ● z domova 

23. - 3. 1. st - ne Vánoční prázdniny ● ● 

 

LEDEN  
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

4. po Online pedagogická porada 10:00 home office 

6. st Rozhovor pro Český rozhlas Ostrava (ředitel Trávníček, uč. Vidličková) 11:00 ředitelna 

11. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

18. po Vyhodnocení dotazníkového šetření (řed. Trávníček, zást. Bednář) 11:00 ředitelna 

20. st Klasifikační pololetní pedagogická porada  9:00 home office 

25. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

26.  út  Zimní setkání ředitelů ZUŠ ● online 

27. st Online prezentace dotazníkového šetření (Mgr. Studnička) 10:00 online 

28. čt Novoroční koncert (org. uč. Prokop) 18:00 z obýváku 

28. čt Výdej opisu vysvědčení ● ● 

29. pá Pololetní prázdniny ● ● 





 

                                  Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9 
 



                  K a l e n d á ř n í   p l á n   a k c í  -  II. pololetí 2020/21 www.zuskrnov.cz 

 

ÚNOR  
 datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

10. st Online pedagogická porada 10:00 home office 

10. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:30 ● 

15. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

24. st Online schůzka taneční sekce ÚUR (uč. Špičková) 10:00 ● 
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BŘEZEN 
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

1. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

1. po  Online schůzka taneční sekce KUR (uč. Špičková) 10:00 online 

10. st Online pedagogická porada (řed. Trávníček) 10:00 online 

15. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

22. po  Online Umělecká rada  9:00 online 

22. po  Školení v programu Movie Maker (uč. Rédlová a uč. Prokop) 10:00 online 

24. st Revize elektrických spotřebičů a zařízení (p. Večeřa a p. školník) 9:00 obě budovy 

24. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:30   

25. st Piana do škol (řed. Trávníček, uč. Richterová, p. Veselý) 11:00 ředitelna 

25. čt Termín nahrání videí Jarního koncertu - Úschovna, Disk (org. uč. Prokop) ● ● 

29. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

 

DUBEN 
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

1. čt Online Jarní koncert (org. uč. Prokop) 18:00 sociální sítě 

8. čt Pedagogická porada online 9:00 home office 

8. čt Online setkání Výtvarné sekce ● onlline 

12. po Antigenní testování zaměstnanců  10:00 sál školy 

12. po Český rozhlas Ostrava - natáčení k zahájení výuky (ředitel Trávníček) 13:00 ředitelna 

12. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

14. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 16:30 ● 

14. st Třídní koncert klavíristů (org. uč. Strnadová) 18:00 onlline 

15.  čt Jednání k vnitřnímu vybavení školy (ředitel Trávníček) 8:00 ● 

18. ne Závěrečná registrace Hlasu Slezska (org. uč. Rédlová) ● ● 

18. ne Termín vytvoření videoprezentace oborů školy na Zápis (všichni učitelé) ● ● 

21. st Pedagogická porada za 3. čtvrtletí ONLINE 9:00 online 

22. čt Absolventský koncert Alexandry Volkmerové (org. uč. Rédlová) 18:00 
youtube kanál 

školy 

26. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

 

KVĚTEN  
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

5. st Porada vedoucích nehudebních oborů 10:00 ředitelna 

10. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

15. so Vyhlášení výsledků LIVE soutěže Hlas Slezska (org. uč. Rédlová) ● Praha 
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17. po Koncert třídy uč. Neveny Lilove 18:00 online 

24. po Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

25. út Třídní koncert žáků uč. Ilony Rédlové 18:00 online 

26. st Zápis do ZUŠ Krnov - Hudební obor 13 - 19 Hlavní náměstí 

27. čt Zápis do ZUŠ Krnov - Výtvarný, Taneční a Literárně dramatický obor 13 - 19 Revoluční 

27. čt Zápis do ZUŠ Krnov ONLINE - Literárně dramatický obor 18 - 19 Revoluční 

27. čt Flétnování ze třídy uč. Kateřiny Vidličkové 18:00 
youtube kanál 

ZUŠ 

29. so Kandrdásek 2021 - Přehlídka monologů a dialogů (org. uč. J. Bezručová) ● SVČ Hlučín 

 

ČERVEN  
 

datum den akce  - chybějící data (dny, časy a jiné budou průběžně doplněny)  čas místo 

2. st Zápis do ZUŠ Krnov ONLINE - Hudební obor 16:00 online 

8. út Absolventský koncert Jindřicha Buřta (org. uč. Peška) 17:00 
youtube kanál 

ZUŠ 

8. út Absolventský koncert Tobiáše Daniela Straucha (org. uč. Peška) 18:00 
youtube kanál 

ZUŠ 

9. st Zastupitelstvo města (ředitel Trávníček) 15:30 • 

11. - 13. pá - ne Junior Prague (org. uč. Richterová) • Praha 

12. so 
Klariart ZUŠ Krnov + studenti CKNŘ: nahrávání Jan 1941 (org. uč. 

Panayotov) 
10:30 

kostel sv. 
Martina 

13. ne Televizní pěvecká soutěž UKAŽ SE! (Alexandra Volkmerová, uč. Rédlová) • • 

14. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

14. - 16. po - st Závěrečné zkoušky (absolventi) 14:00 Hlavní náměstí 

15. út ŠMIDLI FIDLI a DRNKY BRNKY (org. uč. Peška) 18:00 
youtube kanál 

ZUŠ 

15. - 16. út - st Focení na tablo (absolventi s třídními učiteli) 15-19 Švédská zeď 

17.  čt Závěrečný online koncert (org. uč.Vidličková, uč. Prokop) 18:00 
youtube kanál 

ZUŠ 

18. pá 30 let Městské police Krnov (uč. Foltýn varhany) 15:00 síň sv. Ducha 

22. út Slavnostní vyřazení absolventů + focení (org. uč. Steiningerovi) 17:00 síň sv. Ducha 

23. st Závěrečná pedagogická porada 9:00 • 

28. po  Rada města (ředitel Trávníček) 13:00 MÚ Krnov 

28. po Závěrečné posezení  • • 

28. - 29. po - út Den třídního učitele • • 

29. út Ocenění sportovců (účinkují uč. Rédlová, uč. Strnadová) 17:00 síň sv. Ducha 

30. st Výdej vysvědčení (8:30 - 10:30) • • 
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Soutěže a přehlídky ZUŠ Krnov 2020/2021: 



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




HUDEBNÍ OBOR: 


VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ KRNOV 

Jméno a příjmení/soubor Kategorie Získané ocenění 

XXX. ročník celostátní soutěže Prague Junior Note 2021 

Antonín Novák 0. kategorie Čestné uznání 

4. ročník pěvecké soutěže Hlas Česka, Moravy a Slezska JARO 2021 

Petra Kadlčíková Klasický zpěv – 5. kat. 3. místo 

Izabela Fitzková Moderní zpěv – 2a kat. Čestné uznání 

Alexandra Volkmerová Moderní zpěv – 1. kat. Čestné uznání 







VÝTVARNÝ OBOR: 


VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ KRNOV 

49. ročník Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice 2021 

Vojtěch Ranostaj   Čestné uznání 

Kateřina Prokopová     Čestné uznání 

Karla Kohutová  Čestné uznání 

Karolína Krčová    Čestné uznání 

Petrohrad očima dětí - mezinárodní dětská výstava 

Ester Szymiková  Cena 

Tobiáš Genčúr   Cena 

Město, kde žiji -  dětská výtvarná soutěž 

Beáta Kožíková  Cena 

Elen Hanzelová   Cena 

Karla Kohutová  Cena 

Sebastián Vašek   Cena 







TANEČNÍ OBOR: 




VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ KRNOV 

    

Jméno a příjmení/soubor Kategorie Získané ocenění 

Krajská postupová přehlídka mládeže a dospělých „Tanec, tanec 2020“  

Duo – Adam Višňovský, Zuzana 
Macháčková 

smíšený duet 
nominace na celostátní 

přehlídku 
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Celostátní kolo postupové přehlídky mládeže a dospělých „Tanec, tanec 2020“  

Duo – Adam Višňovský, Zuzana 
Macháčková 

smíšený duet  











LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: 


VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ŽÁKŮ LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ KRNOV 

    

Jméno a příjmení/soubor Kategorie Získané ocenění 

Národní kolo 63. celostátní přehlídky v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov 

Anna Veselá  postup z krajského kola 

Celostátní soutěž „Pohárek“ 

Tamara Hradilová 
Anna Surovková 

do 18 let, 
dialog 

Cena poroty 
1. místo s přímým 

postupem  



 

 

 

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

 

 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 
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 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/ 

 

 

 

IX. ÚDAJE O KONTROLE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

  

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla na ZUŠ Krnov kontrola České školní 
inspekce.  
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X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

   
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 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020 v Kč 

Výsledek hospodaření 296 900,83 

Příděl do rezervního fondu 296 900,83 

Příděl do fondu odměn 0,00 

Uhrazení ztrát z minulých let 0,00 

 
 
 
Moravskoslezský kraj, jakožto zřizovatel ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková 
organizace, stanovil pro rok 2020 tyto závazné ukazatele: 
 
 

Závazné ukazatele na rok 2020 stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé výdaje na 
vzdělávání 

15 269 892 15 269 892 0 

                                                                                                                       
v tom: 

Prostředky na platy  11 048 439 11 048 439 0 

Ostatní osobní náklady 172  706 172 706 0 

Zákonné odvody  3 792 747 3 792 736 11 

Příděl do FKSP  220 969 221 475       -506 

rok 2020 v Kč 

Výnosy 17 101 526,30 

Náklady 17 398 427,13 

Výsledek hospodaření  296 900,83 
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ONIV náhrady  35 031 25 364 9 667 

 ONIV přímý 0 9 172    -9 172 

ÚZ 1 Provozní výdaje 10 000 10 000 0 

ÚZ 206 Účelově určeno na 
podporu modernizace 
a rozvoje IT 

50 000 0 
50 000 

Bude použito 
v roce 2021  

 Závazný ukazatel 
celkem 

15 329 892 15 279 892 50 000 

ÚZ 33063 Projekt OPVVV 
Šablony II.  

1 105 691 699 376 406 315 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Limit přepočteného 
počtu zaměstnanců  

23,58 23,16 0,42 

 
 
 
 
 
Prostředky na platy ve výši 11 048 439 Kč byly vyčerpány zcela.  
 
Ostatní osobní náklady byly rovněž vyčerpány v plné výši 172  706 Kč.  
 
Částka 220 969 Kč stanovená závazným ukazatelem na FKSP  byla překročena o 506 
Kč. Rozdíl byl uhrazen z nedočerpaných ONIV náhrad. 
 
ONIV  náhrady stanovené ve výši  35 031 byly  čerpány ve výši  25 364 Kč. Rozdíl 
9 667 Kč byl použit na financování přímého ONIVu (úhrada rozdílu FKSP, učební 
pomůcky, preventivní prohlídky zaměstnanců a DVPP). 
 
Zákonné odvody byly vyčerpány ve výši 3 792 736 Kč. Rozdíl 11 Kč byl použit na 
financování přímého ONIVu. 
 
ONIV přímý ve výši 9 172 Kč byl vytvořen z nevyčerpaných zákonných odvodů  
z ONIV náhrad. 
 
Ve sledovaném roce 2020 jsme obdrželi dotaci od zřizovatele: 
ÚZ 1 – provozní výdaje, bylo použito na nákup dezinfekčních přípravků. 
ÚZ 206 – účelově určeno na podporu modernizace a rozvoje ICT, bude 
použito v roce 2021 (časová použitelnost do 30. dubna 2021). 
 
V roce 2019 jsme obdrželi dotaci: 
ÚZ 33063 -  Projekt OPVVV Šablony II. ve výši 1 105 691 Kč formou zálohy na 
období 1. duben 2019 – 30. září 2021. K 31. prosinci 2020 bylo čerpáno celkem 
699 376 Kč. 
 
Limit přepočteného stavu zaměstnanců byl stanoven závazným ukazatelem ve 
výši 23,58. Průměrný přepočtený stav počtu zaměstnanců za rok 2020 byl 23,16.  
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Stav peněžních fondů k 31.12.2020 v Kč 

Investiční fond 503 130,30 

Rezervní fond 745 801,79 

FKSP 240 013,61 

Rezervní fond - z darů 0,00 

Fond odměn 345 662,00 

 
 

2. Účetní období leden - srpen 2021 
 

 

Mzdové náklady leden - srpen 2021 Kč 

 stanoveno 
2021 

vyčerpáno  
k 31. 8. 2021 

Vyčerpáno v 
% 

Prostředky na platy 11 906 188  7 664 854 64  

Ostatní osobní náklady 190 390 114 234 60 

 
 

 

Stav peněžních fondů k 31.8.2021 v Kč 

Investiční fond 530 266,30 

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 1 042 702,62 

Rezervní fond tvořený z darů 0,00 

FKSP 278 807,61 

Fond odměn 345 662,00 

 
Prostředky na provoz jsou rovnoměrně čerpány. 

 
ŠKOLNÉ 2020/2021 

 

Hudební obor 2020/2021 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 
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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 
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XI. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ  

    
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 byla podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka 
ve věku do 15 let. Hlavní důraz byl kladen na podporu dětí a žáků ohrožených 
školních neúspěchem. 
 
Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání obsahoval 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 
 

Od 1.2.2019 tak kontinuálně projekt přešel do další fáze „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov – II“. 
 
 

Projekt navazuje na Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Krnov 
2017-18 (MAP-I), prohlubuje a rozvíjí proces dlouhodobého místního akčního 
plánování a realizuje naplánované cíle. Zahrnuje předškolní, základní, neformální a 
zájmové vzdělávání, staví na inkluzi, rovnosti, kvalitě a dostupnosti vzdělávání pro 
každé dítě. Vede k budování místní komunity, rozvoji žáků, pedagogů a vedoucích 
pracovníků. Spojuje aktéry v systematickém řešení místně specifických problémů. Cílí 
na úspěch pro žáka, spokojenost pro rodiče a smysluplnost pro pedagoga.  
 
Primárním cílem projektu je: 
  
zvýšit kvalitu vzdělávání a změnit kulturu školství v regionu směrem ke 
kvalitě, inkluzi, leadershipu a komunitnímu způsobu plánování (důrazy akce KLIMA). 
 

 

Ke specifickým cílům patří:  
 zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ 

na ZŠ  

 zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích  
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 rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání  

 zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení relevance pro trh 
práce  

 
Na úrovni místních škol je cílem:  

 zvýšení kvality dané školy v oblastech, které odpovídají jejím skutečným 
potřebám  

 zvýšení odbornosti a kvality pedagogů metodami šitými na míru přímo danému 
týmu  

 přímá podpora žáků/skupin žáků vybranými aktivitami implementace 
MAP  

 
Je participativně tvořen a následně realizován těmito subjekty:  

 Mateřské školy  

 Základní školy  

 Základní umělecké školy  

 Školní družiny, školní kluby  

 Obce  

 Neziskové organizace  

 Rodiče  

 Další veřejnost  

 MAS  

 Agentura pro sociální začleňování  
 
 

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 
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 Nové metody ve výuce v ZUŠ 

 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 2019/2020 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
vzdělávání pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými 
organizacemi.  
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XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTECH, 
FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ  

 
SRP ZUŠ KRNOV 


 
Název položky 
 

Získaná dotace 

Viděno a slyšeno 
 

70 000 

Krnovské slunéčko 2019 
42 400 

 

MEJÁN ZUŠ Krnov  
 

30 400 

CELKEM 
 

142 800 
 





ZUŠ KRNOV 


 
Název položky 
 

Získaná dotace 

Malujeme, tančíme, hrajeme a zpíváme 
2019  

98 600 

Dvojlist výstavy výtvarného oboru ZUŠ 
Krnov, Peníze nebo život 

  0 
 

Le quattro stagioni aneb umění nás baví 
v každém věku  

70 000 
 

 
CELKEM 
 

168 600 



SRP DOM KRNOV 


 
Název položky 
 

Získaná dotace 

K2 – Doprava na festivaly 48 700 

K2 – Vánoční koncert 2021   35 700 

 
CELKEM 
 

84 400 





Pozn. některé projekty svým časovým rozpětím zasahují do školního roku 2021/2022 
 
 

CELKEM ZA VŠECHNY PROJEKTY 395 800 /447 900/2020, /376 800/ 2019 

 
Šablony 2 ZUŠ Krnov (probíhající): 





Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2020/2021                                                                                 Strana 28/40 

 

 
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 1 501 491 Kč 

 
 

Pozn. některé projekty svým časovým rozpětím zasahují do školního roku 2021/2022 
 

 
 

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.  
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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 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 

   
 
Od školního rok 2016/2017 pokračujeme v započaté cestě racionalizace počtu 
činností naši školy, dle doporučení ČŠI a vzájemné domluvy pedagogického kolektivu. 
Přes všechnu možnou racionalizaci se počet akcí nepodařilo udržet na nižší hladině 
jako ve školním roce 2015/2016 /166/ a proběhlo 245 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. Školní rok 2017/2018 a 2018/2019 byl tedy opět 
ve znamení celé řady akcí /cca 241 akcí a cca 249 akcí/, které školu drží na špičkové 
úrovni. Školní rok 2019/2020 byl ovlivněn nečekanou pandemií COVID-19, která 
výrazným způsobem omezila konání mimoškolních akcí. 
 
Období od druhého pololetí školního roku 2019/2020 bylo zcela specifické 
a pro všechny aktéry vzdělávání velice náročné. Mimořádným opatřením přijatým z 
preventivních důvodů proti šíření epidemie koronaviru byla zakázána osobní 
přítomnost žáků a studentů ve školách.  
 
Důsledky přijatých mimořádných opatření ve školním roce 2019/2020 měli také 
částečně dopad na školní rok 2020/2021. 
 
Ve sledovaném školním roce 2020/2021 byla celá organizace vzdělávání 
paralyzována epidemiologickou situací COVID-19. Škola však po zkušenostech 
z minulého školního roku 2019/2020 vytěžila maximum a prakticky ze dne na den 
100% pokryla prezenční výuku výukou distanční. Všem, kteří průběžně 
zajišťovali za zcela nových a náročných podmínek vzdělávání dětí, žáků a 
studentů, patří za jejich práci velké poděkování.  
  
 
Situace na ZUŠ Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace je díky obětavé 
práci většiny pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy velmi dobrá.  
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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 2019/2020 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  

 

- - - - - 
- 

 

- 

 
 
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  

 

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 

1.4.2019 

– 
30.9.2021 
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aktivity, spolupráce 

s rodiči dětí a žáků, 
kariérové 

poradenství žáků a 

aktivity rozvíjející 
metody výuky s 
využitím ICT.  
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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 2019/2020. 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 
2019/2020, toto stvrdili svým podpisem na prezenční listině, která je součástí zápisu 
z pedagogické porady ze dne   13. října 2020. 
 
 
 
Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada 13. října 
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Krnově dne 13. října 2021 
 
 
 
 
          Mgr. Kamil Trávníček 
                    ředitel školy 


