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Milí žáci, vážení rodiče! 

 

Dovolte mi, abych vás všechny srdečně pozdravil na počátku nového školního roku! Přeji 

vám všem hodně pohody, úspěchů, hodně zdraví a krásné umělecké zážitky po celý tento 

školní rok! 

 

Rád bych vám nyní řekl několik slov o naší škole.  

  

Předně bych rád připomněl, co je podstatou existence našeho typu školy, proč stát a vy, 

rodiče, podporujete umělecké vzdělávání vašich dětí – mladých lidí a výchovu ke kulturním 

hodnotám.  

 

Cílem naší školy je vychovat mladé lidi k lásce k umění, utvářet vztah a respekt jak ke 

kulturním hodnotám, tak i k druhému člověku. Snažíme se tedy rozvíjet umělecké dovednosti 

a schopnosti podle individuálních předpokladů každého žáka (v jednotlivých předmětech či 

oborech), rozvíjet jeho nadání, utvářet osobnostní vlastnosti, které k tomu vedou a podporovat 

smysl pro vzájemnou spolupráci. Studium na naší škole vyžaduje hodně trpělivosti a 

soustavné snahy. Dítě se učí být cílevědomé, bojovat s neúspěchy, ale i vyrovnávat se 

s úspěchem. Umělecké vzdělávání hraje v rozvoji osobnosti mladého člověka nezastupitelnou 

roli. Jde o dlouhodobé působení na osobnost dítěte, které ovlivní jeho vlastnosti, hodnoty, 

schopnosti a celý jeho další život. 

 

Jsme státní zařízení, našim zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Základní umělecká 

škola je součástí systému uměleckého vzdělávání v ČR. Naše škola připravuje žáky na další 

studium, a to zejména pedagogických uměleckých oborů na středních školách – na 

konzervatořích - hudebních,  tanečních a dramatických, na středních pedagogických školách, 

na odborných školách výtvarného zaměření, architektury, apod. a na vysokých školách 

uměleckých a pedagogických směrů. Studium v naší škole však ovlivní i další studium 

v jiných oborech. Vyzrálost a proměna osobnosti žáka se dotkne kterékoholiv studijního a 

životního  zaměření.  

 

Normy, předpisy: škola se řídí základními předpisy - Organizační řád školy, Pracovní 

řád a zákonné normy – vyhláška č. 71/2005, o základním uměleckém vzdělávání,  zákon č. 

561/2004 Sb. – školský zákon, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, zákon 

č. 262/2006 – zákoník práce, zákon č. 500/2004, správní řád, a další zákony. Nejdůležitějším 

předpisem ve škole je  Školní řád. Prosím, pozorně si jej nastudujte. Žáci se s ním seznámí 

v úvodních hodinách studia.  

 

RVP, ŠVP – rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy: Od 1. září 

2010 jsou již v ČR v platnosti tzv. RVP  pro ZUV  - rámcové vzdělávací programy pro 

základní umělecké vzdělávání. Škola se v minulém školním roce intenzivně připravovala na 

tento revoluční přechod.. Pedagogové absolvovali mnoho školení pro jednotlivé obory, ale i 

http://www.zuskrnov.cz/


školení celého pedagogického týmu. Našim cílem je, abychom Vašim dětem dávali co 

nejkvalitnější vzdělávání. Od letošního školního roku se budou všechny 1. ročníky řídit ŠVP 

ZUŠ Krnov. Vyšší ročníky se i nadále budou vyučovat podle schválených a dosud platných 

učebních plánů pro všechny zaměření studia. Tyto učební plány korigují počty hodin, 

rozdělení do skupinové, kolektivní a individuální výuky. Obsah studia se pak řídí podle 

tématických plánů tanečního, výtvarného a dramatického oboru a dle individuálních 

studijních plánů v hudebním oboru, které schvaluje ředitel školy.  

 

K hodnocení a vysvědčení: také na naší škole – stejně jako na každé jiné státní škole – 

je žák průběžně hodnocen. Všichni žáci jsou v průběhu studia klasifikováni, a to na základě 

Klasifikačního řádu školy, který koresponduje se Školním řádem a ŠVP ZUŠ Krnov. Řády 

informují, na základě jakých podkladů bude žák klasifikován. Klasifikační stupně jsou pouze 

čtyři. O pololetí a na konci školního roku dostávají žáci státní vysvědčení (o pololetí výpis, na 

konci tištěný originál). Připomínám rodičům, že vysvědčení je státní doklad, který žák 

potřebuje k přijímacímu řízení k dalšímu studiu. Na celé řadě středních a vysokých škol je 

dnes vysvědčení jediným podkladem pro to, aby byl žák lépe ohodnocen při přijímacím 

řízení. Často nemusí vykonávat přijímací zkoušky. Za předložené vysvědčení však dostane 

body, potřebné k přijetí. Dobře tedy vysvědčení, které u nás žák dostane, uschovejte. Jsou to 

jediné exempláře, neexistují kopie!
1
  

 

A nyní pár slov o organizaci studia a studijních oborech: ZUŠ v Krnově má 

dlouhodobou tradici. Tento typ školy byl založen v Krnově již v roce 1946. Dnes je naše 

škola čtyřoborová – má kromě oboru hudebního také výtvarný obor, taneční obor a obor 

literárně-dramatický. V minulém školním roce chodilo do školy celkem 536 žáků, většina do 

hudebního oboru. V hudebním oboru se vyučuje v různých hlavních předmětech – klavír, 

akordeon, housle, violoncello, kytara, basová kytara, pěvecká hlasová výchova (sólový zpěv), 

sborový zpěv, hra na bicí nástroje, dále příčná flétna, zobcová flétna, trubka, klarinet a 

saxofon.  

 

Žáci u nás studují v přípravném studiu (1-2 roky) ke všem oborům. Po absolvování 

přípravného studia pokračují žáci v základním studiu  I. stupně (7 let,), mají možnost 

absolvovat přípravné studium k II. st. (1 rok) a pokračovat v základním studiu II. stupně (4 

roky) a ve studiu pro dospělé. Základní studium I. stupně i základní studium II. stupně je 

ukončeno tzv. ABSOLUTORIEM – veřejným uměleckým vystoupením. 

 

Soubory, tělesa: naše škola je zaměřena na práci v souborech a na mezioborovou 

spolupráci.  

 

Ve škole působí tyto soubory a tělesa: 

 Dechový orchestr mladých při ZUŠ /DOM/ 

 Jazzsle 

 Cimbálové soubory Cvilíňa 

 Pěvecký sbor 

 Žesťový kvintet 

 Smyčcové soubory 

 Taneční soubor Naboso 

 aj. 

 

Školné: na naší škole se platí školné. Jsme příspěvkovou organizací, na vzdělávání 

vašich dětí tedy dostáváme příspěvek od státu /mzdy pedagogů/. Rodičovské příspěvky 

                                                           
1
 V přípravném studiu žák ještě nemá vysvědčení, nýbrž pouze tzv. Potvrzení o absolvování přípravného 

studia, což je nutné k postupu do základního studia.  

 



/školné/ jsou určeny pouze na provoz školy. Náklady na modernizaci, materiál apod. platí 

škola také z grantů a sponzorských příspěvků.  

 

 

Připomínám: 

 výše školného pro jednotlivé obory je vyvěšena na nástěnkách obou budov 

školy a na webových stránkách ZUŠ 

 školné se platí dle zákona předem na školní rok. Je bezpodmínečně nutné, aby 

bylo školné uhrazeno do 15.9.2012. Studuje-li více dětí v rodině, či má talent 

pro více oborů, či máte-li jiné problémy, řešíme je individuálně. Avšak také v 

takovém případě platí zákonný termín 1. platby do 15.9.2012. Jedině tak 

můžeme žádat od státu příspěvek na vzdělávání vašeho dítěte. 

 

SRPŠ:  rodiče žáků naši školy tvoří dohromady organizaci, která je akreditována pod 

názvem SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ KRNOV. Přímé náklady na 

žáka mimo vlastní výuku škola nesmí z příspěvku platit (např. soutěže, odměny žákům, dárky 

při absolutoriu, vánoční besídky a dárky, květiny vystupujícím žákům, jízdenky, studijní 

soustředění, náklady na zájezdy souborů, maškarní plesy či jiné akce dětí). Aby tyto akce 

mohly být pro děti organizovány, spolupracuje při škole Sdružení rodičů a přátel školy. 

Každoročně Sdružení rodičů vybírá příspěvek v jedné rodině 150,-Kč na školní rok.  

 

Škola pořádá také v tomto školním roce celou řadu veřejných prezentací a koncertů pro 

rodiče a pro veřejnost, ale také pro samé žáky a pro žáky jiných škol. O všech akcích vás 

budeme průběžně informovat. 

 

Přeji všem ještě jednou úspěšný školní rok, mnoho pohody, příjemnou výuku, hezké vztahy 

s pedagogy a hodně pěkných zážitků! Děkuji za pozornost a těším se na některém koncertu či 

jiné veřejné prezentaci na shledanou! 

 

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Kamil Trávníček 

                                                                             ředitel školy 

 

V Krnově dne 3.9.2012 
  

 

 

 


