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Část I. – Základní údaje o škole
a) Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace
Nádražní 11, 74792 Háj ve Slezsku
IČO 47813539
IZO 110026250
REDIZO 600004236
Tel.: 553 773 332, Mobil: 734 310 540
E-mail: zus.haj@volny.cz , zus@hajveslezsku.cz
http://www.zushaj.cz
ID schránky: uc9fw7u
b) Další pracoviště - pobočky:
Dobroslavice, Osvobození 8, 747 94
Dolní Lhota, Československých tankistů 76, 747 66
Hrabyně, čp. 70, 747 63
Mokré Lazce, P. Křížkovského 150
Pustá Polom, Slezská 405, 747 69
Raduň, Gudrichova 223, 747 61
Štítina, Komenského 26, 747 91
Velká Polom, Opavská 350, 747 64
c) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, škola byla zařazena do sítě škol k 23. 7. 1996
d) Ředitel: Mgr. Petr Hanousek, adresa: U Náhonu 1, 746 01 Opava
Statutární zástupce: PaedDr. Alena Zupková, adresa: 17. listopadu 28, 747 06 Opava
e) Školská rada při škole nepůsobí, registrován je Klub rodičů a přátel školy

Část II. – Přehled oborů vzdělávání
Hudební obor byl vyučován na všech pracovištích, výtvarný obor jen v Háji ve Slezsku a Pusté
Polomi. Od roku 2012 vyučujeme postupně podle ŠVP, k výuce žáků 5. – 7. ročníku I. stupně byly
využívány dosud platné osnovy a učební plány. Nabídka oborů a studijních zaměření je
v posledních letech stabilní, nově jsme od října otevřeli třídu bicích nástrojů. Od roku 2008 se
celkový počet žáků v zahajovacím výkaze po dohodě se zřizovatelem školy nemění.

Žáci podle zahajovacího výkazu:
OBORY
Hudební obor

457

Výtvarný obor

78

NÁSTROJE
Klavír

181

Akordeon

27

Keyboard

12

Housle

25

Violoncello
Zobcová flétna

5
102

Dřevěné dechové nástroje

19

Žesťové dechové nástroje

8

Kytara

48

Cimbál

2

Harfa

2

Zpěv

26

Naplněnost jednotlivých pracovišť:
Háj ve Slezsku

162

Dobroslavice

24

Dolní Lhota

29

Hrabyně

17

Mokré Lazce

40

Pustá Polom

115

Raduň

57

Štítina

27

Velká Polom

64

CELKEM

535 (povolená kapacita 600)

Část III. – Rámcový popis personálního zabezpečení
Počet pedagogů

34 (na konci školního roku 35)

z toho ženy

24

na smlouvu

30

na dohodu

4 (na konci školního roku 5)

v důchodu

3

na mateřské dovolené

3

Přepočteno na celé úvazky
Počet správních zaměstnanců
Přepočteno na celé úvazky

23,9
3
2,3

Všichni učitelé splňují kvalifikaci, dva učitelé mají ředitelem školy uznanou odbornou kvalifikaci
v rámci výjimky ze zákona – koncertní činnost.

Část IV. – Údaje o přijímacím řízení
Nové žáky jsme letos přijali pouze na uvolněná místa po 39 absolventech a žácích, kteří z jiných
důvodů studium ukončili. Zájem o studium v naší škole neklesá, řada zájemců na zařazení do tříd
čeká do doby, než se v úvazcích učitelů uvolní místa. Osm letošních absolventů s úspěchem
vykonalo talentové zkoušky na konzervatoře, střední umělecko-průmyslové a pedagogické
školy.

Část V. – Údaje o výsledcích vzdělávání
Naši žáci získali v krajském, národním i mezinárodním měřítku celou řadu ocenění. I když účast
v soutěžích zdaleka není jediným cílem výuky, chápeme tyto úspěchy jako potvrzení kvality
pedagogického sboru i jako důkaz, že talentovaní žáci vyrůstají nejen v kulturních centrech, ale i
v menších a odlehlejších obcích kraje. V následujícím přehledu uvádíme získaná ocenění
chronologicky, avšak nejdříve v hudebním a následně ve výtvarném oboru.

Krajské soutěže, přehlídky, festivaly a výstavy, krajská kola soutěže žáků ZUŠ


patnáct zlatých, čtyři stříbrné a dvě bronzová pásma v hudební části soutěže „Múzy
Ilji Hurníka“ v Háji ve Slezsku



dvakrát 1. místo v oboru komorní hra s převahou dechových nástrojů v Orlové



účast tří žáků na přehlídce „Adina kouzelná harfa“ v Ostravě



účast čtyř žáků na krajské klavírní přehlídce na Janáčkově konzervatoři v Ostravě



účast žáka na koncertě „Talenty regionu“ na Janáčkově konzervatoři v Ostravě



zlaté pásmo a zvláštní cena poroty pro klavírní duo v soutěži „Múzy Leona Juřici“ v Orlové



účast deseti žáků v programu přehlídky „Vivat Mozart!“ v Hradci nad Moravicí



účast žákyně v projektu „Múziáda“ v Ostravě a „Mozartovy děti“ v Brně



sedm zlatých a šest stříbrných pásem ve výtvarné části soutěže „Múzy Ilji Hurníka“



kolekce výtvarných prací na „Zrzavém salonu“ v Opavě (ZUŠ MS a Olomouckého kraje)



kolekce výtvarných prací na krajské výstavě „Múzy v muzeu“ v Ostravě



kolekce výtvarných prací na výstavě v rámci „Vivat Mozart!“ v Hradci nad Moravicí

Národní soutěže, přehlídky, festivaly a výstavy, ústřední kola soutěží žáků ZUŠ


účast cimbálové muziky na národním folklorním festivalu v Brně



1. cena pro klavírní duo v 22. ročníku soutěže „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební
klasicismus“ ve Vidnavě



účast tří žáků na přehlídce klavírní improvizace „Hrajeme si pro radost“ v Brně



účast jedenácti žáků v programu festivalu „Magický klavír v proměnách času“ v Opavě



tři stříbrná pásma v 1. kole národní skladatelské soutěže (pořádala naše ZUŠ)



účast dvaceti žáků na festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě



3. cena pro flétnový soubor Estampida v ústředním kole soutěže v komorní hře v Orlové



účast čtyř žáků na 11. „Dílně pro nejmladší skladatele“ v Hradci nad Moravicí



účast cimbálové muziky na národním folklorním festivalu ve Slatiňanech



účast na celostátní výstavě „Oči dokořán“ v galerii Paletka v Plzni



dvě hlavní ceny Neviditelné výstavy v 1. ročníku soutěže „Pestrý svět“ v Praze

Mezinárodní soutěže a výstavy


3. cena a čestné uznání v 15. ročníku mezinárodní soutěže „Pro Bohemia“ v Ostravě



1. a 3. cena a zvláštní cena škole za kolekci prací v 12. ročníku soutěže „Vianočná pohľadnica“
v Dolném Kubíně (Slovensko)



hlavní cena a pět čestných uznání v 18. „Mezinárodní výtvarné soutěži Toruň“ (Polsko)



výstava oceněných škol v soutěži „Výtvarné alternatívy“ v Považské Bystrici (Slovensko)



dvě hlavní ceny a čtyři čestná uznání v 12. ročníku „Bienále fantázie“ v Martině (Slovensko)



dvě medaile pro žáky a zároveň medaile škole za kolekci grafiky a šest čestných uznání
v 44. ročníku mezinárodní výtvarné výstavy v Lidicích



instalace výstavy při zájezdu DPS Domino Opava na festival do Benátek (Itálie)



instalace výstavy při zájezdu DPS Domino do Liptovského Mikuláše a Bánova (Slovensko)

Část VI. – Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola tuto činnost poskytuje svým celkovým zaměřením, nabízí žákům hlubší prožitky a
poznatky z oblasti umění i radost z vlastní tvorby. Prevenci sociálně patologických jevů
speciálním programem nesledujeme.

Část VII. – Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
Dalšímu vzdělávání pedagogů byla tradičně věnována značná pozornost. Akreditovaných kurzů
odborného zaměření (Kunín, Karviná, Plzeň, Brno, Ostrava, Praha, Zlín) se zúčastňovalo dvanáct
učitelů. Zástupkyně ředitele vedla semináře prostřednictvím KVIC v rámci kraje pro výtvarné
pedagogy.

Část VIII. – Údaje o aktivitách školy
Škola poskytuje základy hudebních a výtvarných dovedností, k nimž patří i veřejná vystoupení či
prezentace prací. Také proto jsme pořádali množství kulturních akcí nejen pro rodiče žáků
jednotlivých tříd, ale také pro veřejnost různých věkových kategorií. V místech, kde působíme, to
jsou např. výchovné, podzimní, adventní, vánoční, zimní, jarní či absolventské koncerty, také
vystoupení ke Dni matek nebo závěrečná Zahradní slavnost, ve výtvarném oboru pak
absolventské a závěrečné výstavy. Některé třídní i veřejné koncerty mají originální dramaturgii,
kterou posluchači vítají a dokáží ocenit. Velkou oblibu získala pěvecká soutěž Zlatý slavíček,
kterou pořádáme pro děti z místní mateřské školy. Žáci účinkovali také na akcích, které pořádaly
obecní úřady či další organizace a spolky – Domovy a Kluby seniorů, Sokol, Červený kříž, Mlýn U
vodníka Slámy ve Lhotě, Zahrádkáři, Základní a Mateřské školy. Vedle sólistů a komorních sestav
velmi často účinkovaly školní soubory – akordeonový orchestr Polomňanka, soubor zobcových

fléten Estampida a nejčastěji cimbálová muzika. Zdařilá byla spolupráce našich žáků a učitelů se
sborem Nota ze ZŠ v Pusté Polomi při nastudování dvou dětských oper Jaroslava Uhlíře a jejich
uvedení v Kulturním domě v Hrabyni.
Většina vystoupení se konala v prostorách školy nebo místních kulturních domech, ale žáci
účinkovali také v méně tradičním prostředí – např. knihovna v Dolní Lhotě, kostel v Pusté
Polomi, zámky v Kravařích a Velkých Hošticích, Vošárna v Raduni, Rehabilitační ústav v Hrabyni,
Domovy pro seniory v Háji ve Slezsku-Smolkově, Ostravě a Kyjovicích. Škola se počtvrté zapojila
do aktivit celostátního Týdne uměleckého vzdělávání pořádaného NIPOS Praha (patříme k 14
organizacím v republice, která ani jeden rok nevynechala). Ve spolupráci se Sdružením Múza
organizovala škola potřetí soutěž „Múzy Ilji Hurníka“ zaměřenou na soudobou hudbu a umění a
podesáté jsme připravili program „Múziády“ v Hradci nad Moravicí (letos se skladbami W. A.
Mozarta). I osmý ročník celostátní skladatelské soutěže se tradičně uskutečnil na zámku Hradci,
posedmé jej pořádala naše škola na základě pověření ministerstva školství. Ústrojnou součástí
festivalu „Beethovenův Hradec“ se stala jak skladatelská soutěž, tak i přehlídka „Vivat Mozart!“.
Organizaci následujícího 54. ročníku mezinárodní klavírní soutěže (pořadatelem byla Matice
slezská), vedl podruhé učitel naší školy. O některých aktivitách školy informovala televize Polar
(záznam ze soutěže „Múzy Ilji Hurníka“, reportáž ze „Zrzavého salonu“), Český rozhlas odvysílal
reportáž o přípravě naší výstavy „VITA CAROLI“ v Opavě, o dění ve škole pravidelně referoval
místní a regionální tisk.
Práce žáků školy byly instalovány nejen v domácím prostředí (Knihovna a Infocentrum v Háji ve
Slezsku, galerie Kryštof v Pusté Polomi), také v prostorách galerie v Plzni, Knihovny Petra
Bezruče v Opavě, ZUŠ v Opavě, Muzeu města Ostravy, na zámku v Hradci nad Moravicí, ale i
v zahraničí – v Považské Bystrici a Liptovském Mikuláši a Bánově (Slovensko) nebo v Benátkách
(Itálie). Velkou návštěvnost měly adventní a velikonoční výtvarné dílny pro žáky a jejich rodiče,
které škola pořádá již šestnáct let. K nadcházejícímu výročí 55 let od zahájení výuky v obci jsme
vydali publikaci „Co nám šeptaly múzy“. V knížce jsou otištěny tematicky seřazené výtvarné
práce z posledních pěti let doplněné ještě skladbičkami našich žáků.
Veřejně často účinkovali také učitelé školy. Výtvarníci vystavovali v místní knihovně, v Hradci nad
Moravicí, Opavě a na zámku Linhartovy, hudebníci se představili v rámci 15. „Adventního
koncertu“ v kostele sv. Valentina v Háji ve Slezsku. Učitelé se rovněž zapojili do programu

okresního koncertu učitelů, který letos proběhl v naší škole a krajského koncertu učitelů ZUŠ v
Bílovci. Řada učitelů působí v amatérských i profesionálních tělesech, organizují významné akce
v místě bydliště nebo ve spolupráci s jinými spolky a organizacemi.
Zástupkyně ředitele byla zvána na mnoho míst kraje jako lektorka výtvarných seminářů, vedla
Dámský výtvarný klub při Středisku volného času v Opavě, byla členkou lektorského týmu
Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu v Praze i mezinárodní poroty
výtvarné soutěže v Lidicích. Prvním rokem vedla krajskou výtvarnou sekci. Ředitel školy se
podílel na pořádání skladatelské soutěže, soutěže „Múzy Ilji Hurníka“ a přehlídky „Vivat
Mozart!“, spolupracoval na dramaturgii festivalu „Bezručova Opava“ a abonentní koncertní
řady, publikoval v časopise Pianissimo a Řízení školy – Speciál pro ZUŠ. Působil jako člen Ústřední
umělecké rady ZUŠ a člen výboru Sdružení Múza.

Z nejdůležitějších akcí vybíráme:
Účinkování cimbálové muziky na festivalech v Dolní Lomné (5. 9.), Opavě (11. 9.) a Brně (19. 9.)
Vernisáž 6. výstavy učitelů „Co přineslo léto“ v Knihovně a Infocentru v Háji (16. 9.)
Účinkování cimbálové muziky v Odrách (2. 10.), Velké Polomi (3. 10.), Hrabyni (13. 10.) a Kyjovicích (24. 10.)
Účast žáků na soutěži „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“ ve Vidnavě (15. 10.)
Účast žáků a spolupořádání soutěže „Múzy Ilji Hurníka“ (27. 10.)
Výstava prací pedagogů ZUŠ v Knihovně Petra Bezruče Opava (2. 11.)
14. „Večer s cimbálovou muzikou“ v Háji ve Slezsku (6. 11.)
Účast žáků na přehlídce „Hrajeme si pro radost“ na JAMU v Brně (21. 11.)
Účast žáků na festivalu „Magický klavír v proměnách času“ v Opavě (26. 11.)
Účinkování žáků při rozsvícení vánočního stromu v Háji (28. 11.)
15. „Adventní koncert“ v kostele sv. Valentina v Háji (29. 11.)
Vánoční výtvarné dílny pro žáky a jejich rodiče v Háji (1. a 2. 12.) a Pusté Polomi (8. a 9. 12.)
Vystoupení cimbálové muziky na „Vánočních trzích“ v Opavě (10. 12.)
Vystoupení cimbálové muziky s pěveckým sborem ZUŠ Ostrava-Svinov (16. 12.)
Adventní a Vánoční koncerty (5. 12. a 8. 12 Dobroslavice, 7. 12. Štítina, 9. 12. Dolní Lhota, 9. 12. Raduň,
13. 12. Mokré Lazce, 14. 12. Hrabyně, 15. 12. Pustá Polom, 16. 12. Velká Polom, 17. 12. Háj)
I. Zimní koncert v Háji (13. 1.)
Koncert žáků v knihovně Ostrava-Poruba (27. 1)
Vystoupení cimbálové muziky na plese města Hlučín (30. 1.)
Vernisáž výstavy grafik A. Zupkové ve Slezském divadle Opava (31. 1.)
II. Zimní koncert v Háji (9. 2.)
Koncert žáků v Dolní Lhotě (17. 2.)
Vernisáž výstavy prací žáků „VITA CAROLI“ v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (29. 2.)
Velikonoční výtvarné dílny (1. a 2. 3. Háj, 7. a 8. 3. Pustá Polom)
Účast na krajské výtvarné přehlídce „Zrzavý salon“ v Opavě (3. 3.)
Účast v okresním kole soutěže komorní hry v Opavě (4. 2.)
Vystoupení cimbálové muziky při akci „Velikonoce na zámku“ v Kravařích (12. a 13. 3.)
Účast žáků v krajském kole soutěže v komorní hře v Orlové (18. 3.)
Účast na 1. přehlídce žáků našeho a Olomouckého kraje „Adina kouzelná harfa“ v Ostravě (21. 3.)

Velikonoční koncert v Háji (23. 3.)
Účast pedagoga ve dvou kolech poroty „Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice“ (24. - 26. 3., 31. 3 - 2. 4.)
Účast žáků na festivalu „Máme rádi baroko“ v Opavě (31. 3.)
Účast žáků na okresní klavírní přehlídce v Hlučíně (7. 4.)
Účast žáků na soutěži „Pro Bohemia“ v Ostravě (8., 9. 4.)
Houslový recitál A. Hanouskové v sále školy (12. 4.)
Pěvecká soutěž dětí z MŠ Zlatý slavíček (13. 4.)
Jarní koncert v Rehabilitačním ústavu Hrabyně (18. 4.)
Jarní koncert žáků v Pusté Polomi (19. 4.)
Účast žákyně na mezinárodní pěvecké soutěži v Žilině (20., 21. 4.)
Koncert „Hudba mezi knihami“ v Dolní Lhotě (21. 4.)
Účast na vernisáži oceněných prací na „Výtvarných alternativách“ v Považské Bystrici (29. 4.)
Vystoupení cimbálové muziky na „Stavění máje“ v Opavě (1. 5.)
Účast žáků na okresní přehlídce „Kytarová smršť“ v Opavě (5. 5.)
Účast žáků na krajské klavírní přehlídce v Ostravě (6. 5.)
Účast souboru v ústředním kole soutěže v komorní hře v Orlové (6. 5.)
Koncerty ke Dni matek a Jarní koncerty (3. 5. Pustá Polom, 10. 5. Dobroslavice, 16. 5. Hrabyně, 17. 5.
Raduň, 24. 4. Štítina, 26. 5. Mokré Lazce, 26. 5. Velká Polom, 31. 5. Dolní Lhota)
Výchovné koncerty (9. 5. Hrabyně, 19. 5. Mokré Lazce, 19. 5. Štítina, 25. 5. Dolní Lhota, 31. 5. Háj)
Absolventská výstava v Knihovně a Infocentru v Háji a výtvarná akce na náměstí (11. 5.)
Koncert absolventů v Háji (12. 5.)
Podíl na programu Indiánského dne ZŠ Háj a vystoupení souboru Estampida (17. 5.)
Účast žáků v soutěži „Múzy L. Juřici“ v Orlové (19. 5.)
Koncert vybraných absolventů v Knihovně Petra Bezruče Opava (19. 5.)
Organizace a účast v programu okresního koncertu a výstavy učitelů ZUŠ (23. 5.)
Instalace výstavy při zájezdu DPS Domino na festival v Benátkách (24. – 29. 5.)
Účast žáka v programu přehlídky „Talenty regionu“ na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (26. 5.)
Představení dvou dětských operek „Z pohádky do pohádky“ s DPS Nota ZŠ Pustá Polom v Hrabyni (26. 5.)
Vystavení kolekce prací na výstavě „Múzy v muzeu“ v rámci v Ostravě (28. 5.)
Účast na předávání cen z „Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice“ (31. 5.)
Účast žáků na přehlídce talentů „Vivat Mozart!“ v sále zámku Hradec nad Moravicí (7. 6.)
Absolventský koncert v Pusté Polomi (7. 6.)
Pořádání skladatelské soutěže (2. kolo a koncert vítězů) v Hradci nad Moravicí (8., 9. 6.)
Účast žáků na 11. „Dílně pro nejmladší skladatele“ (9. – 12. 6.)
Účast cimbálové muziky na folklorním festivalu ve Slatiňanech (10. – 12. 6.)
Vernisáž závěrečné výstavy nazvané „V době Karla IV.“ v Knihovně a Infocentru v Háji (15. 6.)
Podíl školy na organizaci „Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec“ (16. – 19. 6.)
Instalace výstavy při zájezdu DPS Domino do Liptovského Mikuláše a Bánova (16., 17. 6.)
Vystoupení souboru Estampida na festivalu „Rozmarné léto“ v Háji (19. 6.)
Vystoupení žákyně na lesní roh v sekci Filharmonie Brno na festivalu „Mozartovy děti“ (19. 6.)
Vernisáž výstavy prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (21. 6.)
Účast v programu Krajského koncertu učitelů ZUŠ v Bílovci (21. 6.)
Závěrečný koncert žáků – Zahradní slavnost (23. 6.)
Vystoupení žákyně na koncertě členů Janáčkovy filharmonie a žáků ZUŠ v Ostravě (24. 6.)

Část IX. – Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Poslední inspekční návštěva proběhla ve dnech 22. – 24. ledna 2013.

Část X. – Základní údaje o hospodaření
Výše úplaty za vzdělávání se nezměnila (individuální výuka hudebního oboru 1300,- Kč pololetně,
skupinová a kolektivní výuka 800,- Kč pololetně). Mzdové náklady byly plně pokryty
zřizovatelem školy. Majetek školy se rozrostl o učební pomůcky a hudební nástroje. Finanční rok
2015 skončil s nulovým hospodářským výsledkem. Podrobnější informace bude obsahovat
výroční zpráva zpracovaná ekonomkou školy.

Část XI. – Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a
údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Dvě grantové žádosti o finanční dotaci škole a Klubu rodičů schválil OÚ Háj ve Slezsku na
pořádání kulturních akcí a podporu cimbálové muziky. Škola financovala z grantu MŠMT ČR
celostátní skladatelskou soutěž žáků ZUŠ, škola byla zapojena do projektu „Modernizace výuky
a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ realizovaného zřizovatelem školy.

Část XII. – Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
V současnosti škola tuto činnost neorganizuje, svými výstupy však zřetelně ovlivňuje kulturní
klima v regionu – rodiče žáků jsou zapojováni do akcí školy (zájezdy do divadel, výtvarné dílny).

Část XIII. – Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
Odborová organizace nebyla zaměstnanci založena. Škola je členem Asociace ZUŠ ČR, Sdružení
Múza a Společnosti Jana Zrzavého. Důležitým partnerem je Klub rodičů a přátel školy. Ředitelství
a vedoucí poboček školy úzce spolupracují s vedením obcí a škol v regionu. Za přínosnou
považujeme spolupráci s dalšími ZUŠ okresu a kraje, Církevní konzervatoří Opava a Střediskem
volného času v Opavě.

Mgr. Petr Hanousek, ředitel školy
V příloze tabulky, plakáty na školní akce, oceněné grafiky, fotografie souborů a vydané publikace.

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků
v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí
Rekvalifikace
Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele
Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Vzdělávání seniorů
Občanské vzdělávání
Čeština pro cizince
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Jiné – vypište:…………………………….
Tuto činnost nevykonáváme.
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Projekty již v realizaci:
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0

ZUŠ V. Vančury čerpala dotaci 40.000,- Kč na skladatelskou soutěž z Rozvojového programu a dotačního
programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
pro školní rok 2015/2016“ a byla zapojena do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku

v základních uměleckých školách“ realizovaného zřizovatelem školy (dvě pianina a keramická pec).

Grafiky oceněné medailí z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice

Flétnový soubor Estampida a cimbálová muzika
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