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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. 
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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.)  

Žáci podle zahajovacího výkazu 

VÝTVARNÝ OBOR  72 

HUDEBNÍ OBOR  463  

Celkem    535 

Jednotlivé nástroje  

Akordeon   26 

Bicí nástroje   13 

Cimbál    1 

Fagot    1 

Harfa    4 

Housle    30 

Keyboard   15 

Klarinet   7 

Klavír    172 

Kytara    48 

Lesní roh   2 

Příčná flétna   8 

Saxofon   3 

Sólový zpěv   28 

Viola    1 

Violoncello   10 

Zobcová flétna  94 

Počty žáků podle poboček k 30. 9. 2021 

 

Háj ve Slezsku   163 

Dobroslavice   23 

Dolní Lhota   27 

Hrabyně   34 

 

Celkem  535 žáků (povolená kapacita je 600) 

 

Velká Polom   68 

Štítina    27 

Mokré Lazce   44 

Raduň    46 

Pustá Polom   10
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Počet pedagogů    34 
 
Z toho ženy    23 
 
Na smlouvu    31  
Na dohodu      3 
Na mateřské dovolené    1 
 
Přepočteno na celé úvazky  25,1 
 
Počet správních zaměstnanců    6 
 
Přepočteno na celé úvazky  2,98  
 
    
 

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. Jedna pedagožka studuje, doplňuje si vzdělání ve 3. ročníku na Církevní 

konzervatoři v Opavě obor klavír. Během školního roku došlo k  personální změně na místě paní 

školnice na hlavní budově v Háji ve Slezsku. 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Absolutorium v letošním školním roce vykonalo celkem 44 žáků, z toho 6 ve výtvarném oboru. 18 

absolventů bude příští rok pokračovat ve druhém stupni studia.  Za školní rok ukončilo studium 

včetně absolventů celkem 102 žáků, z toho 17 ve výtvarném oboru. Mimo absolventy tedy ukončilo 

studium 58 žáků. Za odchozí žáky byly přijati noví. Ke studiu pro školní rok 2022/2023 bylo přihlášeno 

k 30. 6. celkem 187 nových žáků. 

Žák výtvarného oboru byl přijat na vyšší odbornou uměleckou školu a jeden žák hudebního oboru byl 

přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru skladba.  
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5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

ZUŠ Vladislava Vančury se odlišuje od škol s podobným počtem žáků zejména četností dalších pracovišť. 

Protože obce nepropojuje veřejná doprava, dojíždějí učitelé za žáky a napomáhají tak dostupnosti 

uměleckého vzdělávání i ve vzdálenějších místech regionu. V samotném mikroregionu má škola 

nezastupitelné postavení provázaností vlastních aktivit s dalšími institucemi, úřady, školami a spolky. 

Činnost školy směřuje k oslovení co nejširší veřejnosti a udržování kulturních tradic regionu. K získání a 

osvojení si klíčových kompetencí (uměleckých, osobnostně sociálních a kulturních) se nám daří žáky vést 

nejen při výuce, ale rovněž jejich zapojením do mnoha dalších akcí, které škola pořádá či spolupořádá. 

Působíme na žáky svým vlastním příkladem – zájmem o umění a kulturní život vůbec, kladným vztahem ke 

škole a tradičním hodnotám. Motivujeme žáky k vyjádření vlastního názoru, k samostatnosti při výběru 

repertoáru nebo výtvarných témat, ke schopnosti samostatně pracovat na zadaných úkolech a účinně se 

zapojovat do společných projektů (dramaturgie třídních předehrávek, kolektivní hry hudebního a 

výtvarného zaměření). Žáci jsou vedeni k soustavné domácí přípravě (především v hudebním oboru), k 

pochopení hudebního a výtvarného jazyka včetně historického vývoje, k soustředěnému výkonu při výuce a 

během veřejných produkcí, společenskému chování a k radostnému prožívání vlastní tvorby a interpretace.  

Výstupy ŠVP  u jednotlivých studijních zaměření jsou průběžně naplňovány a je k nim v průběhu školního 

roku postupně směřováno. Začleněna do výuky byla také díky digitálním kompetencím pedagogů i žáků a 

zkušenostem z předchozích let také forma distančního vzdělávání. Díky finanční podpoře 

Moravskoslezského kraje, jsme již pořídili několik notebooků pro výuku, ale také pro vedení elektronické 

dokumentace. Snaha přiblížit se žákům je z naší strany maximální a ze strany veřejnosti je vnímána velmi 

pozitivně, čemuž nasvědčuje stabilní zájem o studium na naší škole v hudebním i výtvarném oboru.  
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Školní rok 2021/2022 nebyl již tak moc poznamenán omezeními ve výuce, jen během prvního pololetí 

byly hygienická opatření nastavena tak, že nás to omezovalo v pořádání veřejných akcí. Proto jsme 

těsně před datem konání 22. 11. byli nuceni zrušit slavnostní koncert k 60. výročí založení školy. 

Druhé pololetí pak bylo o poznání klidnější a dokonce se konaly po dvouleté pauze také soutěže 

vyhlášené pro ZUŠ. Žáci byli velmi úspěšní. Mezi významné koncerty, které v tomto školním roce stojí 

za to připomenout, byl Koncert ke Dni učitelů, na kterém společně vystoupili žáci a učitelé ZUŠ. 

V květnu se pak konala v rámci celostátních hudebních projektů ZUŠ OPEN a ART týdne Zahradní 

slavnost v prostorách zahrady před hlavní budovou ZUŠ v Háji ve Slezsku. Na vystoupení však přijeli 

také žáci a pedagogové z ostatních poboček. Během měsíců května a června se uskutečnilo na všech 

pobočkách mnoho koncertů, předehrávek a vystoupení žáků za hojné účasti veřejnosti, která měla 

opět možnost účastnit se těchto akcí bez omezení. Konaly se také výstavy výtvarného oboru. Pro tyto 

účely byly využity prostory Knihovny a infocentra v Háji ve Slezsku. Během vernisáží, na kterých se 

spolupodílí také žáci a pedagogové hudebního oboru, je v těchto prostorech možno využít také klavír.  

Během školního roku se vyučující výtvarného i hudebního se svými žáky zapojili do soutěží, kde získali 

mnohá ocenění (viz přehled níže). Na umělecké školy byli přijati dva žáci. Žák výtvarného oboru 

úspěšně vykonal talentovou zkoušku a byl přijat na vyšší odbornou uměleckou školu a jeden žák 

hudebního oboru byl přijat na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě ke studiu v oboru Skladba. 

 

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

  Výtvarný obor 

 Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka část výtvarná: 9 zlatých pásem a 4 stříbrná pásma 

 Krása okamžiku tři práce zařazení do virtuální galerie 

 Národní kolo mezinárodního bienále figurální kresby a malby dětí a mládeže 

Ocenění kolektivu žáků a žákyň ZUŠ V. Vančury 

 Mezinárodní hudební a výtvarná soutěž ONLINE, pořadatel ZUŠ Kopřivnice  

             2 zlatá pásma 
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 Mezinárodní výtvarná soutěž Bienále grafiky TORUŇ 2021  

Cena 14-16 let, 4 čestná uznání 

 Neviditelná výstava, Praha 2022 – 2 čestná uznání, jedna hlavní cena 

 49. ročník Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice  2021    

            1 Medaile individuální 

             Medaile škole za kolekci grafiky 9 žáků 

             2 Čestná uznání 

  50. ročník Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice  2022    

            2 Medaile individuální 

             Medaile škole za kolekci grafiky 12 žáků 

             7 Čestná uznání 

 Dětské sklářské sympozium Kamenický Šenov 1., 2. a 3. místo + 1. místo s postupem 

Hudební obor 

 Okresní kolo ve zpěvu – účast devíti žáků, čtyři 2. místa; pět 1. míst (z toho dvě s postupem) 

 Okresní kolo ve hře na dechové nástroje – účast deseti žáků – deset 1. míst 

 Krajské kolo ve zpěvu – jedno 1. místo s postupem a jedno 2. místo 

 Krajské kolo ve hře na dechové nástroje – jedno 3. místo, čtyři 2. místa a dvě 1. místa (z toho 

jedno s postupem) 

 Krajské kolo ve hře na bicí nástroje – jedno 3. místo 

 Celostátní kolo ve zpěvu – 2. místo 

 Celostátní kolo ve hře na dechové nástroje – jedno 3. místo 

 

 

7. Prevence sociálně patologických jevů, podpora žáků se SVP, nadaných a 

mimořádně nadaných 

V rámci prevence sociálně patologických jevů škola nemá vytvořený speciální program, ale tuto činnost 

vykonává svým celkovým zaměřením a přátelským vnitřním klimatem. Žáci tráví část svého volného 

času vzděláváním v naší škole, kde jsou vzděláváni v hudebním a výtvarným uměním, a také domácí 
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přípravou.  Pobyt ve škole, zvyšování kompetencí v oblasti recepce a percepce umění, kolektivní 

interpretace a další momenty a aspekty výuky, to vše formuje jejich osobnost. Získávají zkušenosti 

v oblasti sebeprezentace na veřejnosti, ale především jsou aktivně zapojeni do kulturního života nejen 

v místě svého bydliště, ale také v přilehlých obcích. Svou prezentací na veřejnosti poskytují motivaci 

svým vrstevníkům a nejen jim. 

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. U žáků, kteří mají 

určitý problém při učení, vytváříme individuální vzdělávací program, který mu usnadní cestu 

uměleckým vzděláním. U žáků, kteří prokazují mimořádné nadání a předpokládá se u nich pokračování 

ve studiu na konzervatoři nebo uměleckých školách, je opět výuka přizpůsobena úpravou vzdělávacího 

programu a žák společně s pedagogem spolupracuje formou konzultací s pedagogy dané střední školy.  

 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Na začátku školního roku byly realizovány motivační pohovory se všemi zaměstnanci a vedení školy 

zjišťovalo konkrétní zájem o vzdělávací akce v tomto školním roce. Samo vedení školy zajistilo kurz pro 

celou sborovnu na téma Hodnocení žáků ve výuce na ZUŠ. Na konci školního roku vyplnili pedagogové 

porfolia DVPP, kde se k jednotlivým vzdělávacím akcím vyjádřili. Mnohé výstupy byly prezentovány 

v rámci pedagogických rad v průběhu školního roku. Od 1. 7. se škola zapojila do operačního projektu 

Jan Amos Komenský a byla nám schválena dotace ve výši 1 584 701,- Kč. To umožnilo účast některých 

pedagogů na letních školách a vzdělávacích kurzech během letních prázdnin. Pedagogové se vzdělávali 

v oborech hudebním i výtvarném, ale účastnili se také kurzů na témata osobnostně - sociálního 

rozvoje. Dotaci budeme využívat především na vzdělávání zaměstnanců.  

Na začátku školního roku nastoupila nová paní účetní, která se účastnila především vzdělávacích akcí 

pořádaných Krajským úřadem. 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

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

Výtvarné práce žáků školy byly instalovány v knihovně v Háji ve Slezsku, v nové galerii ZŠ Pustá Polom 

i v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Obě vyučující výtvarného oboru se podílely na akcích opavské 

výtvarné skupiny X. Zástupkyně ředitelky byla členkou lektorského týmu Národního informačního a 

poradenského střediska pro kulturu NIPOS ARTAMA v Praze, členkou mezinárodní poroty Dětské 

výtvarné výstavy v Lidicích. Ve škole a na různých místech kraje vedla výtvarné semináře organizované 

KVIC. Žáci i pedagogové školy se pravidelně prezentují na veřejnosti, spolupodílejí se na kulturních 

programech pořádaných obcemi, kde působí, celkem tedy v devíti obcích a nejen tam, ale i v okolí. 

Spolupráce s jednotlivými základními a mateřskými školami je taky na všech pobočkách velmi úzká. 

Škola pořádá výchovné koncerty, které jsou svým programem a tématikou zacíleny na určité věkové 

kategorie dětí. Pedagogové se svými žáky někde docházejí za svými posluchači přímo do škol a školek, 

nebo naopak děti z těchto institucí přicházejí navštívit koncert do prostor, kde naše škola realizuje 

výuku. Stále se také snažíme s veřejností udržovat kontakt prostřednictvím webových stránek, 

youtube kanálu a sociálních sítí Facebooku a Instagramu. 

  

Přehled nejdůležitějších událostí a akcí 2021/2022 

Září 2021 
4.9.   Vystoupení Cimbálové muziky na slavnostech pivovaru v Ostravě 
6. 9.   Vernisáž výstavy Skupiny X s názvem Žena v množném čísle 
6. 9.  Vystoupení Cimbálové muziky na výstavě vín ve Velkých Hošticích 
17. 9. - 19. 9. Klavírní ateliéry v Karviné 
18. 9.   Vystoupení Cimbálové muziky v Kravařích na Burčákobraní 
 
Říjen 2021 
Od 1. 10 Výstava „…pro radost“ v galerii Malé školy v Pusté Polomi 
2. 10.  Vystoupení Cimbálové muziky v Čeladné 
14. 10   Hudební pozdrav podzimu v sále ZUŠ 
19. 10.  Hudební část soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka  
22. 10   Absolventský koncert žáků D. Spisarové a L. Bartuska 
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Listopad 2021  
13. 11.  Vystoupení Cimbálové muziky na husích hodech ve Smolkově na Slezském Gruntu 
18. 11.  Festival magický klavír v proměnách času 
24. 11.  Předehrávka žáků A. Dehnerové v Raduni 
 
Prosinec 2021 
6. 12.   Mikulášská besídka v Dolní Lhotě 
6. 12.  Předehrávka žáků pobočky v Hrabyni 
7. 12   Vystoupení žáků pobočky v Hrabyni v MŠ s programem Vánoční pohádka 
7. 12.  Předehrávka klavírní třídy P. Pechancové v Mokrých Lazcích 
8. 12.   Vánoční koncert pro žáky ZŠ v Hrabyni 
8. 12.   Předehrávka žáků klavírní třídy P. Pechancové ve Štítině 
9. 12.  Koncert žáků v Sokolovně ve Velké Polomi 
13. – 15. 12.    Vánoční dílny výtvarného oboru 
16. 12.  2. koncert žáků v Sokolovně ve Velké Polomi 
 
Leden 2022 
28. 1.  Koncert pěveckého oddělení v sále ZUŠ 
31. 1.  Předehrávka žáků klavírní třídy V. Horákové 
 
Únor 
11. 2.  Koncert dechového oddělení v sále ZUŠ 
15. 2.  Okresní kolo v Sólovém a komorním zpěvu v ZUŠ Opava 
18. 2.  Okresní přehlídka smyčcových souborů v Hlučíně 
 
Březen 2022 
11. 3.   Hudební pozdrav jaru – Háj ve Slezsku 
15. 3.   Okresní kolo soutěže dechových nástrojů Opava 
18. 3.   Setkání se seniory v Hlubočci v Obecním domě (Pustá Polom) 
17. 3.   Festival Máme rádi baroko 
18. 3.  Okresní klavírní přehlídka Opava 
30. 3.   Koncert žáků a pedagogů ke dni učitelů – sál ZUŠ 
29. – 30. 3.  Krajské kolo soutěže ve zpěvu 
 
Duben 2022  
2. 4.   Vystoupení Cimbálové muziky na Velikonočních trzích ve Velké Polomi  
4. - 6. 4. Velikonoční dílny Háj ve Slezsku, Pustá Polom 
5. 4.   Vystoupení pro MŠ Vršovice, Chvalíkovice, Raduň 
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5. 4.   Jarní koncert pobočky Raduň 
7. 4.   Kytarová přehlídka ve Frýdku-Místku 
7. – 8. 4. Krajské kolo ve hře na dechové nástroje 
8. 4.    Třídní předehrávka žáků ze třídy M. Kubicové 
9. 4.       Vystoupení Cimbálové muziky na Velikonočních trzích v Kravařích  
22. 4.   Krajská klavírní přehlídka Frýdek- Místek 
22. 4.  Výstava k výročí generála Řehulky – Infocentrum a knihovna Háj ve Slezsku  
22. 4.  Vystoupení Cimbálové muziky v Českém domě v Ostravě 
23. 4.  Vystoupení Cimbálové muziky na plese v Borové 
26. 4.  Třídní koncert s vystoupením pěveckého sboru v Dobroslavicích 
26. 4.  Třídní předehrávka žáků klavírní třídy K. Sýkorové a houslové třídy J. Kimmelové 
26. 4.   Třídní předehrávka žáků M. Tvarůžkové (Pustá Polom) 
27. 4.   Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ v Hrabyni 
27. 4.   Třídní předehrávka žáků ze třídy L. Svakové a D. Bosákové (Hrabyně) 
28. 4.   Třídní koncert s absolventským vystoupením v Dobroslavicích 
28. 4.   Výchovné koncerty pro MŠ a1.tř. ZŠ v Pusté Polomi   
28. 4.  Koncert posluchačů Janáčkovy konzervatoře 
29. 4.   Absolventský koncert žáků Dolní Lhoty v sále ZUŠ 
29. 4.  Nesoutěžní výtvarná přehlídka Jana Zrzavého ve Šternberku  
30. 4.   Celostátní kolo ve zpěvu (Turnov) 
 
Květen 2022 
4. 5.   Třídní předehrávka žáků ze třídy A. Škarbové (Háj ve Slezsku) 
5. 5.   Třídní předehrávka žáků ze třídy R. Mücksteina (Mokré Lazce) 
5.5.   Múzy Leona Juřici 
5. 5.   Kytarová smršť v prostorách Slezského muzea v Opavě 
8. 5.   Vystoupení pěveckého sboru a žáků z Tajemství hudby v KD v Dobroslavicích ke Dni matek 
10. 5.   Třídní předehrávka žáků J. Chytilové a M. Knýbla v sále ZUŠ 
11. 5.   Koncert bicího oddělení v sále ZUŠ 
11. 5.   Jarní koncert pro rodiče v KD v Hrabyni 
12. 5.   1. Absolventský koncert Háj ve Slezsku 
12. 5.   Klavírní koncert v ZUŠ E. Runda (žáci J. Hypše) 
13. 5.  Třídní předehrávky žáků K. Vavrošové, D. Bosákové a J. Bosáka v Pusté Polomi 
16. 5.   Hudební podvečer s akordeonem a flétnou (Velká Polom – A. Škrobánková, L. Bartusek) 
17. 5.   Předehrávka žáků ze třídy L. Richtra 
17. 5.  2. Absolventský koncert Háj ve Slezsku 
18. 5.   Koncert na zahradě (Pustá Polom) 
19. 5.  Kytarová přehlídka Bruntál (žáci A. Mecové) 
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19. 5.   Třídní předehrávky žáků ze třídy l. Majnušové (Mokré Lazce) 
19. 5.   Třídní předehrávka K. Vavrošové v Raduni 
19. 5   Májový koncert (Velká Polom v Sokolovně) 
20. 5.  Celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje (Praha) 
23. 5.   Zahradní slavnost v rámci ZUŠ OPEN (22. 3- 29. 3.) 
24. 5.  Třídní předehrávka žáků D. Spisarové v Čavisově 
27. 5.  Výchovný koncert pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v sále ZUŠ 
23. – 29. 5.   ARTýden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby  
23. 5.  Třídní předehrávka žáků ze třídy A. Mecové (Mokré Lazce) 
24. 5.   Třídní koncert žáků ze třídy A. Mecové (Velká Polom) 
25. 5.  Předehrávka klavírní třídy P. Pechancové 
25. 5.  Absolventská výstava VO  
26. 5.  Koncert Mladé talenty s JFO 
27. 5.   Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Háj v sále ZUŠ 
28. 5.  Den dětí s múzami- Nová Karolína – celodenní přehlídka  
30. 5.    „Koncertík“ pro nové zájemce v rámci Dne otevřených dveří na pobočce v Hrabyni 
30. 5. – 3. 6.    Talentové zkoušky 
31. 5.  Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ Mokré lazce 
31. 5.  Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Štítina 
31. 5.   Koncert žáků pobočky ve Štítině  
31. 5.  Třídní předehrávky žáků V. Horákové v Pusté Polomi 
 
Červen 2022 
30. 5. – 3. 6. Talentové zkoušky 
2. 6.   Koncert v Obecním domě v Mokrých Lazcích 
3. 6.   Výstava žákovských prací  - Evropa 2050 a koncert učitelů ZUŠ MSK (Fojtství Kopřivnice) 
4. 6.  Vystoupení pěveckého sboru a žáků z TH pobočky Dobroslavice na akci obce Děhylov 
7. 6.   Výchovné koncerty pobočky Raduň 
7. 6.   Minoritský klášter Opava - Vivat musica! Haydn, Mozart, Debussy, Hurník  
  Minoritský klášter Opava- Koncert vítězů   
10. 6.   Den kostelů – kostel sv. Martina Pustá Polomi 
11. 6.   Den obce Háj ve Slezsku  
14. 6.  Absolventský koncert pobočky Raduň ve Vošárně 
15. 6.   Závěrečná výstava VO v Infocentru a knihovně v Háji ve Slezsku 
16. 6.  Absolventský koncert žáků pobočky Pustá Polom v sále ZUŠ 
19. 6.   Rozmarné léto 
21. 6.   Hudební pozdrav létu – koncert bývalých absolventů 
23. – 24. 6.  Účast pedagoga a žákyně na Sklářském sympoziu v Kamenickém Šenově - YGS 
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27. 6.   Venkovní muzicírování před školou na pobočce v Hrabyni 
28. 6.  Hurá na prázdniny – hudební rozloučení s předáním vysvědčení žákům pobočky v Raduni 
 

 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

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

 

11. Základní údaje o hospodaření 

 

Výše úplaty za individuální výuku hudebního oboru byla stanovena na 1.300,- Kč pololetně, skupinová 

a kolektivní výuka 800,- Kč pololetně. Mzdové náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Pořizován 

byl materiál pro hudební i výtvarný obor podle potřeb jednotlivých pracovišť. V průběhu školního roku 

byla provedena oprava a výměna potrubí, baterie a ventilů, venkovní oprava dlažby a oprava a nátěr 

šesti oken. Veškeré provozní náklady si škola pokryla z vlastních zdrojů bez použití rezervního fondu.  

Finanční rok 2021 skončil s kladným výsledkem hospodaření 43 522,87Kč, který byl převeden do 

rezervního fondu.  Tento výsledek byl dosažen hlavně úsporou odvodu do státního rozpočtu při 

neplnění povinného podílu zaměstnávání OZP realizací nákupů v režimu náhradního plnění. Škola 

dodržela závazný ukazatel na rok 2021, který jí byl stanoven. Podrobnosti uvedla zpráva ekonomky 

školy. 
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Škola zahájila realizaci operačního projektu Jan Amos Komenský. Název projektu dle MS2021+:2 Šablony 

I - ZUŠ Háj ve Slezsku - Profesní rozvoj pedagogů a spolupráce s rodiči dětí. Registrační číslo projektu dle 

MS2021+: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000608.  

Účelem dotace je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke 

kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Datum 

zahájení fyzické realizace projektu je 1. 7. 2022, datum ukončení fyzické realizace projektu je 31. 8. 2024. 

Doba trvání projektu je 26 měsíců. Celková výše dotace je 1 584 701 Kč (viz příloha č.2) 

 

13. 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 
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Příloha č. 1: Další vzdělávání v rámci celoživotního učení    

 

 

                                                                                           

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 ředitelky prostřednictvím KVIC. 
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Příloha č. 2 : Projekty 
 
Nově zahájené projekty 
 

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  
 

MS2021+:2 
Šablony I - ZUŠ 
Háj ve Slezsku 
- Profesní 
rozvoj 
pedagogů a 
spolupráce s 
rodiči dětí. 

Operačního 
programu Jan 
Amos Komenský 
Poskytovatel 
dotace MŠMT  
 

Registrační číslo 

projektu dle 

MS2021+: 

CZ.02.02.XX/00/2

2_002/0000608.  

 

Příjemce 1 584 701 Kč Projekt je 
zaměřen na 
kombinaci témat 
personální 
podpora, 
osobnostně 
sociální a profesní 
růst pracovníků 
ve vzdělávání, 
inovativní  
vzdělávání žáků, 
spolupráce 
s rodiči žáků a 
veřejností. 
Účelem dotace je 
zvyšování kvality, 
inkluzivity a 
účinnosti systémů 
vzděláváné;zajišťo
vání rovného 
přístupu ke 
kvalitnímu a 
inkluzivnímu 
vzdělávání, 
včetně 
usnadňování 
vzdělávací 
mobility 
znevýhodněných 
skupin 

1. 7. 2022 
- 

31. 8.2024 
 
(26 měsíců) 
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Projekty již v realizaci: viz nově zahájené projekty 

 

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

Absolventi 2021/2022 

 

 

 

Dáma – tisk z polystyrenu 
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Medaile Lidice 2022 
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YGS – vystavená práce v muzeu v Liberci 
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Hudební obor 

ZUŠ Open 2022 
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Krajské kolo ve zpěvu 

 

Koncert pobočky Hrabyně 
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Koncert ve Vošárně v Raduni 

 

 

Koncert ke Dni matek Dobroslavice 

 

 



 Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace 
 IČ 47813539 

                                                                                                       
 
 

25 
 

Rozmarné léto 2022 

 

 

 

 

 

 


