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Výtvarná práce na titulní straně získala ocenění ve výtvarné soutěži pro základní umělecké školy se 

sídlem v Moravskoslezském kraji pořádanou Moravskoslezským krajem ve spolupráci se sdružením 

základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza u příležitosti 30. výročí Sametové 

revoluce pod názvem „Jak si představuji Sametovou revoluci “. Tato práce byla porotou vybrána 

k prezentaci kraje pro výstavu k výročí revoluce v Praze. 

 Zveřejněné informace jsou v souladu se Zákonem 101/2000 Sb. a směrnicí GDPR.  

 

1. 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:  

Dobroslavice, Osvobození 8, 747 94  

Dolní Lhota, Československých tankistů 76, 747 66 

Hrabyně, čp. 70, 747 63 

Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 150 

Pustá Polom, Slezská 405, 747 69 

Raduň, Gudrichova 223, 747 61 

Štítina, Komenského 26, 747 91 

Velká Polom,U Spořitelny 59,747 64 

c)  Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, škola byla zařazena do sítě škol 23. 7. 1996 

d)  Ředitel: Mgr. Martina Kubicová, adresa: Velká strana 19, 747 92 Háj ve Slezsku 

 Statutární zást.: PaedDr. Alena Zupková, adresa: 17. listopadu 28, 747 06 Opava 

e)  Školská rada při škole nepůsobí. 

 

 

 



2. Přehled oborů vzdělávání 

Hudební obor byl vyučován na všech pracovištích, výtvarný obor jen v Háji ve 

Slezsku a Pusté Polomi. Všichni žáci byli vyučováni podle ŠVP s motivačním názvem 

Labyrintem umění do ráje srdce (zaváděn byl postupně od roku 2012.) Po dohodě se 

zřizovatelem školy jsme od roku 2008 nenavýšili celkový počet žáků, přestože díky 

stabilnímu zájmu o studium by bylo reálné naplnit stanovenou kapacitu 600 žáků. 

Žáci podle zahajovacího výkazu: 
 

OBORY 

 Hudební obor 460        

 Výtvarný obor 75   
 

NÁSTROJE 

 Klavír 173     

 Akordeon 27     

 Keyboard 16     

 Housle 25   

 Violoncello 5    

 Zobcová flétna 104     

 Dřevěné dechové nástroje 17     

 Žesťové dechové nástroje 5     

 Kytara 47  

 Cimbál 1 

 Harfa 2     

 Bicí nástroje 5 

 Zpěv 28    
 

Naplněnost jednotlivých pracovišť:  
 

 Háj ve Slezsku 153     

 Dobroslavice 23       

 Dolní Lhota 27       

 Hrabyně 21       

 Mokré Lazce 44     

 Pustá Polom 109    



 Raduň 55     

 Štítina 32  

 Velká Polom 71 
 

CELKEM                           535 (povolená kapacita 600) 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

Počet pedagogů    34 

 z toho ženy   24 

 na smlouvu                         30   

 na dohodu 4  

 v důchodu   4  

 na mateřské dovolené    1 

Přepočteno na celé úvazky        25,1 

Počet správních zaměstnanců    4 

Přepočteno na celé úvazky   2,5 

Ředitelka školy uznala třem učitelům odbornou kvalifikaci v rámci výjimky ze 

zákona s ohledem na jejich koncertní činnost (§ 10 odst. 2 zákona 563/2004 Sb.), 

ostatní členové pedagogického sboru měli požadované vzdělání. Paní učitelka, 

absolventka konzervatoře v oboru Sbormistrovství, byla přijata ke studiu hry na 

klavír na Církevní konzervatoř Německého řádu v Opavě. Během školního roku 

došlo k dlouhodobé nemoci učitelky na pobočce v Raduni. Plynulost výuky se 

podařilo zajistit.  

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Absolutorium v letošním školním roce vykonalo celkem 49 žáků, z toho 7 

ve výtvarném oboru. 22 absolventů bude příští rok pokračovat ve druhém stupni 

studia. Ke studiu pro školní rok 2020/2021 bylo přihlášeno k 30. 6. celkem 147 

nových žáků, z toho 107 bylo přijato a ostatní byli zařazeni mezi čekatele. 

Noví zájemci o studium byli přijímáni na uvolněná místa po absolventech a žácích, 

kteří z jiných důvodů studium ukončili. Dvě žákyně hudebního oboru úspěšně 

vykonaly zkoušky na střední pedagogické školy a jedna žákyně výtvarného oboru na 

střední uměleckou školu.  



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Jako každoročně byli žáci hudebního i výtvarného oboru oceněni v národních i 

mezinárodních soutěžích a zúčastnili se řady dalších přehlídek nebo festivalů (např. 

Múzy Ilji Hurníka, Magický klavír v proměnách času, Kytarová smršť). Vzhledem 

k situaci, která nastala 11. března a škola byla z důvodu pandemie COVID-19 pro 

žáky uzavřena, nebylo možno uskutečnit chystané akce a zúčastnit se dalších 

plánovaných tradičních přehlídek a soutěží, které byly v souvislosti s touto situací 

zrušeny (např. Múziáda, ZUŠ Open, Týden uměleckého vzdělávání, projekt České 

filharmonie, Máme rádi baroko, Talenty regionu). Výuka v období od 11. března do 

11. května probíhala distančně. Většina žáků se výuky účastnila. 

 

Okresní, krajské, národní a mezinárodní soutěže, okresní a krajské 

přehlídky a festivaly 

 1 zlaté a 1 stříbrné pásmo (hra na klavír), 12 stříbrných a 8 zlatých pásem    

      (výtvarný obor) v soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě (15. 10.)  

 čtyři ocenění z 22. mezinárodní výtvarné soutěže v Toruni (Polsko) 

 ocenění v soutěži pořádané Moravskoslezským krajem ve spolupráci se  

      sdružením MÚZA -  „Jak si představuji sametovou revoluci“ 

 účast sedmi žáků na krajském festivalu Kytarová smršť (18.11) 

 účast dvanácti žáků na klavírním festivalu Magický klavír v proměnách času  

     v aule CKNŘ v Opavě (21. 11.) 

 jedno 1. místo s postupem, tři 1. místa bez postupu a 4. druhá místa  

 v okresním kole ve hře na smyčcové nástroje v Opavě (19. 2. – 20. 2.)  

 jedno 1. místo s postupem, dvě první místa bez postupu a dvě 2. místa v 

     okresním kole ve hře na klavír v Opavě (24. 2. – 25. 2.) 

 jedno 1. místo s postupem a jedno 2. místo v okresním kole ve hře na kytaru  

     v Opavě (2. 3.) 

pozn. všechna Krajská kola byla z důvodu nouzového stavu zrušena 

      

 

 

 



Národní soutěže, ústřední kola soutěží žáků ZUŠ, projekty a festivaly  

Mezinárodní soutěže  

 medaile škole za kolekci grafiky, dvě individuální medaile a 9 čestných uznání v 

48. ročníku MDVV Lidice (11. 5.) 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů škola neměla vytvořený speciální 

program, ale tuto činnost poskytovala svým celkovým zaměřením a přátelským 

vnitřní klimatem. Vzhledem k převažující individuální výuce mohou pedagogové 

přizpůsobovat metody a formy výuky individuálním potřebám žáka, který je pak 

zapojen také do komorní hry, kde se naopak učí svými hudebními dovednostmi 

začleňovat více do kolektivu, ve kterém se podílí, opět pod vedením zkušených 

pedagogů, na hudebních vystoupeních a prezentuje se na veřejnosti.  

V rámci projektu ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku – Šablony II byla škole 

poskytnuta prostřednictvím MŠMT dotace, v jejímž rámci bylo možno zpřístupnit 

žákům ohroženým studijním neúspěchem ve spolupráci s ICT technikem práci na 

tabletech, které mohly být z této dotace zakoupeny. Rovněž byli v rámci tohoto 

projektu žáci ohroženi studijním neúspěchem zapojeni do projektových dnů, které 

se ve škole konaly.  

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Akreditovaných kurzů odborného zaměření (Brno, Karviná, Olomouc, Ostrava, 

Opava, Praha) se pravidelně zúčastňovala převážná část pedagogického sboru. 

V červenci byl přímo ve škole realizován akreditovaný kurz pro 17 pedagogů, na 

téma stresu a zvládání stresových situací, který byl financován z projektu ŠABLONY 

II. Z tohoto projektu byly financovány také celoroční jazykové kurzy němčiny a 

angličtiny pro dva pedagogy. Bohužel díky nepříznivé epidemiologické situaci byla 

část plánovaných seminářů zrušena nebo přesunuta na příští školní rok.   

 

 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Nedílnou součástí výuky byla veřejná vystoupení žáků či výstavy výtvarných prací. 

Škola pořádala řadu kulturních akcí nejen pro rodiče žáků jednotlivých tříd, ale také 

pro veřejnost různých věkových kategorií. V obcích to byly výchovné, podzimní, 

adventní, vánoční a zimní koncerty, ve výtvarném oboru pak výstavy žáků a 

absolventů. Žáci účinkovali také na akcích, které připravily obecní úřady či další 

organizace a spolky – farní úřady, kluby seniorů, zahrádkáři, základní a mateřské 

školy, Sokol, Mlýn U vodníka Slámy ve Lhotě, Rehabilitační ústav Hrabyně. Vedle 

sólistů a komorních sestav účinkovaly rovněž školní ansámbly – akordeonový 

orchestr Polomňanka a soubor zobcových fléten s kytarami Píšťalička. Nejvíce 

vystoupení v regionu absolvovaly obě cimbálové muziky. O dění ve škole referoval 

místní i regionální tisk. 

Výtvarné práce žáků školy byly instalovány v knihovně v Háji ve Slezsku, v nové 

galerii ZŠ Pustá Polom, také v prostorách ČŠI v Ostravě a v Knihovně Petra Bezruče 

v Opavě. Značný zájem žáků a rodičovské veřejnosti byl o adventní výtvarné dílny 

pořádané každoročně školou.    

Veřejně se prezentovali také učitelé školy. Výtvarníci vystavovali v místní knihovně 

v Háji ve Slezsku,  v Opavě a v Krnově. Řada učitelů působila v amatérských či 

profesionálních tělesech, organizovala akce v místě bydliště nebo ve spolupráci 

s jinými spolky.  

Zástupkyně ředitele se podílela na akcích opavské výtvarné skupiny X, byla členkou 

lektorského týmu Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu 

NIPOS ARTAMA v Praze, členkou mezinárodní poroty Dětské výtvarné výstavy  

v Lidicích. Čtvrtým rokem působila jako předsedkyně krajské sekce výtvarného 

oboru a třetím rokem jako předsedkyně celé Krajské umělecké rady ZUŠ MSK. 

Ve škole a na různých místech kraje vedla výtvarné semináře organizované KVIC.  

  

 

 

 

 

 



Přehled nejdůležitějších událostí: 

 
Výstava prací žáků VO v prostorách ČŠI v Ostravě 
Vystoupení cimbálové muziky v Domově seniorů ve Smolkově na Zahradní slavnosti (6. 9.) 
Vystoupení cimbálové muziky v Ostravě (7. 9.), Háji (14. 9.) a Velké Polomi (21. 9.) 
Vernisáž 10. výstavy učitelů Co přineslo léto v Infocentru Háj ve Slezsku (2. 10.) 
Vystoupení cimbálové muziky ve Mlýně u vodníka Slámy v Háji (26. 10.) 
Účast žáků na krajské soutěži Múzy Ilji Hurníka v Ostravě (15. 10.) 
Hudební pozdrav podzimu – koncert žáků v sále ZUŠ (14. 11.) 
Účast žáků na krajském festivalu Kytarová smršť (18. 11.) 
Účast žáků na festivalu Magický klavír v proměnách času v Opavě (21. 11.) 
Klavírní setkání žáků J. Hypše a A. Hypšové v sále ZUŠ (28. 11.) 
Vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu v Háji ve Slezsku (30. 11.) 
Vytvoření dekorací pro obecní vánoční strom v Háji ve Slezsku (30.11.) 
Vystoupení žáků při rozsvícení vánočního stromu ve Lhotě (1. 12.) 
Vystoupení žáků pobočky Pustá Polom v domově pro seniory v Kyjovicích (2. 12.) 
Vystoupení žáků v programu Mikulášské besídky pro klub důchodců v Háji (5. 12.) 
Mikulášský koncert v sále ZŠ ve Štítině (5. 12.) 
Vánoční koncert žáků pobočky v Kulturním domě v Dobroslavicích (7. 12.) 
19. Adventní koncert v kostele sv. Valentina – vystoupení studentů CKO (8. 12.) 
Vystoupení pedagogů smyčcového oddělení v programu ZUŠ Opava ve Slezském divadle 
v Opavě u příležitosti 95. výročí založení školy (8. 12.) 
Adventní koncert v kapli v Dolní Lhotě (9. 12.) 
Vánoční výtvarné dílny v Pusté Polomi (10.12.) 
Předvánoční hudební večer s akordeonem ve Velké Polomi (10. 12.) 
Vánoční výtvarné dílny v Háji ve Slezsku (10. -11.12.) 
Vánoční koncert v sále ZUŠ V Háji ve Slezsku (11. 12.) 
Adventní koncert v Obecním domě v Mokrých Lazcích (15. 12.) 
Adventní koncert v sále Sokolovny ve Velké Polomi (17. 12.) 
Koncert Vánoční purpura v ZŠ v Pusté Polomi (17. 12.) 
Vánoční koncert v Hrabyni (18. 12.) 
Adventní koncert ve Vošárně v Raduni (19. 12.) 
Vytvoření dekorací pro obecní ples v Háji ve Slezsku. 
Vernisáž prací žáků VO v galerii ZŠ v Pusté Polomi (14. 1.) 
Hudební pozdrav Novému roku v sále ZUŠ (14. 1.) 
Zimní koncert (13. 2.) 
Účast žáků v okresním kole ve hře na smyčcové nástroje (19.2.) 
Vystoupení cimbálové muziky na pochování basy v Dolní Lhotě (22. 2.) 
Účast žáků v okresním kole ve hře na klavír (25. – 26. 2.) 
Vystoupení žáků školy v programu slavnostního koncertu u příležitosti 70. výročí ZŠ 
v Háji ve Slezsku (28. 2.) 
Projektové dny ve škole v rámci projektu ŠABLONY II. – téma „Animovaný film“ (3. 3., 
10.3.) 
Vystoupení cimbálové muziky na plese v Českém, domě v Ostravě-Vítkovicích (28.2.) 
Účast pedagoga v porotě (MDVV Lidice 22. – 24. 3.) 
Projektové dny ve škole v rámci projektu ŠABLONY II – „Výroba dechových nástrojů“  
(24.- 26. 2.) 
Absolventská a závěrečná výstava v Knihovně v Háji ve Slezsku ( 17.6. – 15.9.) 
Výstava prací žáků VO v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (1. 6. – 25. 8.) 
Vystoupení cimbálové muziky v okrese (13. 8. Píšť, 25. 8 Jakubčovice, 26. 8. Dolní Lhota). 
 
Pozn. všechny dále plánované akce byly z důvodu nouzového stavu a následného dodržování přísných 
hygienických pravidel zrušeny nebo přesunuty na příští školní rok. 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Poslední inspekční návštěva proběhla ve dnech 16. – 18. ledna 2018.  
  

 

10. Základní údaje o hospodaření 

 

Výše úplaty za individuální výuku hudebního oboru byla stanovena na 1.250,- Kč 

pololetně, skupinová a kolektivní výuka 750,- Kč pololetně. Mzdové náklady byly 

plně pokryty zřizovatelem školy. Pořizován byl materiál pro hudební i výtvarný obor 

podle potřeb jednotlivých pracovišť. Z důvodu stěhování pobočky ve Velké Polomi do 

nových prostor bylo nutné vybavit pobočku novým nábytkem. V průběhu února 

došlo k technickému zabezpečení hlavní budovy školy proti vstupu cizích osob 

prostřednictvím telefonů umístěných ve všech učebnách a kancelářích školy. Vstup 

do budovy je zabezpečen elektronickým zámkem a do budovy školy jsou pouštěni 

pouze žáci nebo zákonní zástupci, cizí osoby vyzvedávají zaměstnanci školy u 

vchodu. Tento systém zabezpečení napomohl také bezpečnosti při znovuotevření 

školy po ukončení nouzového stavu, kdy do budovy mohli vstupovat pouze žáci a 

zaměstnanci školy. Na přelomu června byla opravena podlaha v ředitelně a  

v průběhu července došlo v učebně cimbálu a houslí k opravě rozvodů elektřiny, 

která byla revizním technikem označena jako nevyhovující, a zároveň zde byly 

opraveny omítky, snížen strop, vymalováno a zavedeno zcela nové osvětlení. 

Finanční rok 2019 skončil s hospodářským výsledkem 19 784,09 Kč, který byl 

převeden do rezervního fondu. Podrobnosti uvedla zpráva ekonomky školy. 

  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

ZUŠ čerpala finanční prostředky ve výši 340 443 Kč v rámci projektu Šablony II a 

v tomto školním roce bylo již několik aktivit realizováno. Škola byla zapojena do 

projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých 



školách realizovaného zřizovatelem školy a v tomto školním roce byly škole 

poskytnuty účelové prostředky na obnovu a modernizaci ICT ve výši 60 000 Kč. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

Škola tuto činnost oficiálně neorganizovala, ale dospělí a senioři měli možnost 

zapojit se do akcí školy (výtvarné dílny, koncertní vystoupení).   

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Škola měla v tomto školním roce v realizaci projekt Šablony II. (viz. bod11) 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Odborová organizace nebyla ve škole založena. Členské příspěvky byly hrazeny 

Asociaci ZUŠ ČR, Sdružení Múza, spolku Umělecká rada ZUŠ ČR a Společnosti Jana 

Zrzavého. Důležitým partnerem vedení školy při organizování akcí byl zapsaný 

spolek Klub rodičů a přátel školy při ZUŠ Háj ve Slezsku. Ředitelství a všichni 

vedoucí poboček úzce spolupracovali s vedením obcí, základních a mateřských škol 

v regionu, bezproblémová spolupráce byla se základními uměleckými školami 

okresu.  

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Kubicová  

                                                                                             ředitelka školy  



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

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

Ano/Ne* Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 
Ano/Ne* Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 
Ano/Ne* Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání) 
Ano/Ne* Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 
Ano/Ne* Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 
Ano/Ne* Vzdělávání seniorů 

Ano/Ne* Občanské vzdělávání 

Ano/Ne* Čeština pro cizince 
Ano/Ne* Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
Ano/Ne* Jiné – vypište:……………………………. 
Zapojování rodičů a seniorů do vzdělávací činnosti není organizováno jako součást rozpočtu 
školy, ale např. v rámci aktivit KRPŠ. Semináře pro pedagogy vede zástupkyně ředitele 
prostřednictvím KVIC. 

 

 

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  
 

0       
       

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty již v realizaci:  

Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role 
školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/par
tner 
(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

Rozpočet 
projektu 
(v případě 
partnerství 
také částka, 
která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

 ZUŠ 
Vladislava 
Vančury 
Háj ve 
Slezsku - 
Šablony II 

Poskytovatel 
dotace 
MŠMT z 
Operačního 
programu 
Výzkum, 
vývoj a 
vzdělávání  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
18_063/0009830 

Příjemce 340 443,00 Projekt je 
zaměřen na 
realizaci 
témat 
osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů, 
aktivity 
rozvíjející ICT, 
projektové 
dny ve škole a 
mimo školu 
Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
vzdělání 
Omezování a 
prevence 
předčasného 
ukončování 
školní 
docházky a 
podpory 
rovného 
přístupu ke 
kvalitním 
programům 
vzdělání a 
rozvoje 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání. 

Datum 
zahájení 
fyzické 
realizace 
projektu 01. 
01. 2019 
Datum 
ukončení 
fyzické 
realizace 
projektu 31. 
12. 2020 
Doba trvání 
projektu 24 
měsíců 

       
ZUŠ byla vybrána do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních 
uměleckých školách“ realizovaného zřizovatelem školy (pořízení dvou pianin a keramické 
pece).  
 

 
 



Absolventský koncert hudebního oboru  

  

 

 

 

 

 

 



Absolventská výstava 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


