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Část I.

Základní charakteristika školy
Název školy: Základní umělecká škola s.r.o.
Sídlo školy: 794 01 Krnov, Dvořákův okruh 298/21
Další místa poskytovaného vzdělávání:
1) 793 93 Brantice 252
2) 792 01 Bruntál, Cihelní 1620/6
3) 792 01 Bruntál, Jesenická 1284/10
4) 792 01 Bruntál, Kavalcova 814/1
5) 792 01 Bruntál, U rybníka 1344/3
6) 794 01 Krnov, Smetanův okruh 24/4
7) 794 01 Krnov, Dvořákův okruh 60/2
8) 794 01 Krnov, Karla Čapka 2099/12a
9) 794 01 Krnov, náměstí Míru 165/12
10) 794 01 Krnov, Opavská 34
11) 794 01 Krnov, Svatováclavská 171/13
12) 794 01 Krnov, Žižkova 572/3
13) 793 15 Lichnov 46
14) 747 05 Opava, Šrámkova 1457/4
15) 793 91 Úvalno 19
16) 793 16 Zátor, Loučky 32
17) 793 16 Zátor, Loučky 86

Hlavní budova

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Identifikátor právnické osoby: 600 003 876
IČO: 35 367 242
IZO: 108 012 689
Zřizovatel školy:
PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, 794 01 Krnov
Jednatelé společnosti: 1) PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, 794 01 Krnov
2) Mgr. Petra Malovaná, Dvořákův okruh 19 D, 794 01 Krnov
Ředitel školy:
PaedDr. Drahomír Malovaný, Dvořákův okruh 19 D, 794 01 Krnov
Datum zařazení do sítě škol: 1.září 1993 ( pod původním názvem Soukromá základní umělecká škola Krnov )

Obory Základní umělecké školy s.r.o.:
1) výtvarný obor ( kolektivní výuka )
2) taneční obor ( kolektivní výuka )
3) literárně-dramatický obor ( kolektivní výuka )
4) hudební obor ( individuální a skupinová výuka )
Školní rok
2018/2019

Počet žáků
v kolektivní výuce.

Počet žáků
v individuální výuce

Učitelé přepočteni
na plné úvazky
v kolektivní výuce

Celkový počet žáků
v září

561

200

6,14

749

Počet žáků na učitele
v kolektivní výuce.

Počet žáků na učitele
v individuální výuce.

Učitelé přepočteni
na plné úvazky
v individuální výuce.

Celkový počet žáků
v srpnu

91,37

24,13

8,29

770

Kapacita školy: 860 žáků ( Rozhodnutí MŠMT ČR z 29.8.1997 )
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Stavy žáků v oborech v červnu:
1) výtvarný obor
2) taneční obor
3) literárně-dramatický obor
4) hudební obor
Celkem

Plánované kapacity studijních oborů pro příští školní rok

216 žáků
203 žáků
151 žáků
200 žáků
770 žáků

1) výtvarný obor
2) taneční obor
3) literárně-dramatický obor
4) hudební obor
Plánováno celkem

240 žáků
220 žáků
150 žáků
250 žáků
860 žáků

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy s.r.o.
Žáky přijaté od 1. září školního roku 2012/2013 Základní umělecká škola s.r.o. vzdělává podle Školního
vzdělávacího programu Základní umělecké školy s.r.o. – viz. www.zus-krnov.cz.
Učební plány se schvalovacími doložkami MŠMT ČR
Pro žáky, kteří byli přijati před zahájením ŠVP zůstávají v platnosti tyto učební plány MŠMT:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

„Úprava učebních plánů pro ZUŠ - pro I. a II. stupeň ZUŠ“, 1995, č.j. 18418/95-25.
„Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol“, schváleno MŠMT 26.4.2000, č.j. 15 865/2000-22
s platností od 1.9.2000.
„Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň
základního studia“, schváleno MŠMT dne 31.5.2000, č.j. 15 865/2000-22.
„Upravené učební plány“ pro taneční obor pro přípravné studium a I. stupeň základního studia pod č.j.17620/2003-22. a
vzdělávacího programu pro II. stupeň základního studia a rozšířeného studia pod č.j. 17621/2003-22.
„Úprava učebních plánů výt. oboru základních uměleckých škol“, schváleno MŠMT 3.5.2002, č.j.
18 455/2002-22 s platností od 1.9.2002.
„Vzdělávací program pro literárně –dramatický obor pro přípravné studium, I. stupeň základního studia a rozšířené
studium I. stupně“ pod č.j. 22558/2004-22.

Část II.

Výsledky výchovy a vzdělávání
a) Klasifikace prospěchu a chování žáků:
Žáci jsou hodnoceni slovně na vysvědčení o pololetí a na konci školního roku. Slovní hodnocení je kombinováno
s hodnocením podle klasifikační stupnice. Chování našich žáků není potřeba klasifikovat, neboť naše škola je
výběrová a prakticky zde nelze hovořit o kázeňských problémech.

b) Údaje o přijímacím řízení na Základní uměleckou školu s.r.o.:
do Základní umělecké školy s.r.o. bylo v zápisech nově přijato:
= do přípravného ročníku výtvarného oboru 24 žáků,
= do přípravného ročníku tanečního oboru 33 žáků,
= do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru 16 žáků
= do přípravného ročníku hudebního oboru 13 žáků
Celkem bylo v novém školním roce přijato do Základní umělecké školy s.r.o. 86 žáků.

c) Talentové zkoušky absolventů ZUŠ s.r.o. na školy vyššího typu s uměleckým zaměřením:
Výsledky našich žáků po talentových zkouškách na střední a vysoké umělecké školy v tomto školním roce:
a) střední umělecké školy: v tomto školním roce se naši žáci na střední umělecké školy nepřipravovali.
b) vysoké umělecké školy:
na talentovou zkoušku připravovala p.uč. Mgr. Kernová:
1. Vendula Franková – Masarykova Univerzita, obor výtvarná výchova a vizuální tvorba - přijata
2. Petr Vařák – Univerzita Palackého v Olomouci, obor dějiny umění – přijat
Procento žáků, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky a byli přijati na školy vyššího typu s uměleckým
zaměřením = 100 %.
Od roku 1994 ( naše škola byla založena v roce 1993 ) bylo k 30.červnu 2019 přijato na střední, vyšší a
vysoké školy s uměleckým zaměřením 280 žáků Základní umělecké školy s.r.o.
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d) Péče o talentované žáky:
1) Žáci výtvarného oboru mají možnost představovat veřejnosti své práce na kolektivních výtvarných výstavách:
Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ – „Oči dokořán“ (Opava – okresní kolo, Ostrava – krajské kolo, Olomouc,
Šternberk – celostátní kolo), „Krnovské malování“ (Krnov), „Barevný svět dětí“ (Lichnov), „Krnov – mé město“
(Krnov), „Výtvarná výpověď dětí“ (Krnov, Bruntál), Dětská výtvarná tvorba“ (Úvalno, Zátor, Brantice), „Podzimní
výstava“ (Krnov), „Vánoční výstava“ (Krnov), „Jarní výstava“ (Krnov)…
2) Žáci tanečního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na tanečních soutěžích a
vystoupeních: každoroční taneční představení „Tanec je naše radost“ a „Tanec mezi tóny“ (TO Krnov) v Kofola
klubu Krnov, každoroční taneční představení v Městském divadle v Bruntále – letos pod názvem „Quo vadis“ a
„Svět hraček“ (TO Bruntál), postupové soutěže tanečních formací „Mistrovství Moravy“, „Mistrovství České
republiky“, „Festival dětského tance“ „Přehlídka tanečních oborů Základních uměleckých škol“…Pro žáky
tanečního oboru se každoročně konají taneční soustředění: o jarních prázdninách a o hlavních prázdninách.
3) Žáci hudebního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na každoročních pěveckých
vystoupeních: „Jarní zpívání“ (hlavní budova ZUŠ s.r.o.), „Koncert vítězů“ (Rodinná kavárna), „Tanec mezi tóny“
(Kofola klub Krnov), „Vánoční koncert“ (Městská koncertní síň), „Májový koncert“, „ZUŠ Open“ …
4) Žáci literárně-dramatického oboru se rodičům představují s ukázkou své dramatické tvorby na tradiční ukázkové
hodině v MŠ Gorkého (Krnov), v ZŠ Dvořákův okruh 2 (Krnov) a ve společném divadelním představení učitelů
LDO „Děti dětem“ v Loutkovém divadle v Opavě a v SVČ Krnov.

e)

Přehled akcí Základní umělecké školy s.r.o.:
ZÁŘÍ 2018

1)
2)
3)
4)

1.9. „Výstava na schodech“ - žáci VO Krnov ve výstavních prostorách ZUŠ s.r.o. ( p.uč.Mgr. Kernová ),
1.9. „Výstava na schodech“- žáci VO Lichnov v ZŠ Lichnov ( p.uč. Mgr.Tihlaříková ),
14.9. „Caffe festival“ – hudební vystoupení žáků HO Krnov ( p.uč. Veliká )
15.-16.9. „Workshop žáků TO Bruntál“ s p .Natálií Podešvovou a p. Radkem Surowskim v PŠ Bruntál,
Kavalcova ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
ŘÍJEN

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

5.10. „Keramický seminář p. Dufka“ pro učitele VO ( p.uč. Mgr.Tihlaříková ),
13.-14.10. „Možnosti animace 1.díl“ – seminář pro učitele VO v Praze ( p.uč. Mgr.Tihlaříková ),
14.10. „Lampiónový průvod“ žáků LDO Krnov ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
16.10. „Eurotopia“ – pěvecká soutěž v Opavě v kostele Sv. Václava, ocenění: 1.místo ( p.uč. Bočková DiS.,
korepetice p.uč. Gualco )
17.10. „Výlet do Opole“ pro žáky TO Bruntál ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
18.10. „Taneční vystoupení pro seniory“ v DD Krnov, Rooseveltova ( p.uč. M.K. Juříková ),
20.10. „100.výročí založení republiky“ – taneční vystoupení pro Sokol Háj ve Slezsku ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
24.-26.10. „Celostátní setkání učitelů VO Základních uměleckých škol“ v Praze ( p.uč. Mgr.Tihlaříková ),
26.-28.10. „Podzimní taneční soustředění“ v ZŠ Lichnov ( p.uč. M.K. Juříková ),
29.10. „Halloweenské odpoledne“ v ZŠ Krnov, Dvořákův okruh ( p.uč. Mgr. Opršaová ),
LISTOPAD

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

2.-3.11. „Podzimní hudební soustředění“ žáků HO Krnov v Krnově ( p.uč. Gualco, p.uč. Veliká ),
6.,8.11. „Pedagogická rada“ - druhá pedagogická rada učitelů ZUŠ s.r.o. (p.řed. školy dr.Malovaný a učitelé),
7.11: „Okresní umělecká rada“ – jednání OUR v Krnově (p. řed.školy dr. Malovaný ),
10.-11.11. „Workshop žáků TO Bruntál“ s p .Liborem Hlaváčkem a p. Radkem Surowskim v PŠ Bruntál,
Kavalcova ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
16.11. „Taneční vystoupení pro dárce krve“ - žáci TO Bruntál ve SPŠ Bruntál ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
17.11. „Roztleskávačky“ – taneční vystoupení žáků TO Opava v Háji ve Slezsku ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
18.-21.11. „Mistrovství světa WADF v dětském tanci“ v Liberci, účast žáků TO Bruntál, ocenění: 4 x 1.místo,
8 x 2.místo, 7 x 3.místo ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
20.11. „Roztleskávačky“ – taneční vystoupení žáků TO Opava v Opavě ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
21.11. „Dětská výtvarná tvorba“ - žáci VO Zátor v Kulturním domě Zátor ( p.uč. Mgr.Tihlaříková ),
21.11. „Dětská výtvarná tvorba“ - žáci HO Zátor v Kulturním domě Zátor ( p.uč. MgA. Procházková ),
25.11. „Tancování Loštice“ – taneční soutěž žáků TO Krnov ( p.uč. M.K. Juříková ),
26.11. „Noty“ – taneční vystoupení žáků TO Opava pro žáky MŠ Opava ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
26.-28.11. „Podzimní taneční soustředění“ žáků TO Krnov v Krnově ( p.uč. M.K. Juříková ),
27.11. „Noty“ – taneční vystoupení žáků TO Opava pro žáky MŠ Opava ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
28.11. „Noty“ – taneční vystoupení žáků TO Opava pro žáky MŠ Opava ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
28.11. „Krnovské malování“ – vernisáž prací žáků VO Krnov v ČSOB Krnov ( p.uč. Mgr. Kernová,),
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Vernisáž prací žáků VO Krnov 28. listopadu 2018 v ČSOB Krnov
PROSINEC
31) 1.12. „Vánoční výstava“ - výtvarná výstava ve výstavních prostorách ZUŠ s.r.o. ( p.uč.Mgr. Kernová, p.uč.BcA.
Tomášková ),
32) 1.12. „Vítání občánků“ – hudební vystoupení žáků HO Opava v Knihovně P.Bezruče v Opavě ( p.uč.
Ž.Bočková DiS., p.uč. Gualco ),
33) 1.-2.12. „Mikulášský workshop“ žáků TO Krnov v Krnově ( p.uč. M.K. Juříková ),
34) 2.12. „Louskáček“ – taneční představení žáků TO Bruntál v MD v Bruntále ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
35) 3.12. „Vánoční dárek“ – taneční představení žáků TO Bruntál v MD v Bruntále ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
36) 2.12. „Zpívání u vánočního stromku“ – vystoupení žáků HO Zátor v ZŠ Zátor ( p.uč. MgA. Procházková ),
37) 4.12. „Čertování“ žáků TO Opava v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
38) 5.12. „Předvánoční odpoledne“ v ZŠ Krnov, Dvořákův okruh ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
39) 5.12. „Ukaž, co umíš“ – hudební soutěž žáků HO Opava v KDD Opava ( p.uč. Bočková DiS ),
40) 5.12: „Ukaž, co umíš“ – taneční soutěž žáků TO Opava v KDD Opava, ocenění: 1.místo v kategorii tanečních
skupin ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
41) 6.12. „Mikulášská besídka“ žáků HO Krnov v ZUŠ Krnov, Dvořákův okruh 21 ( p.uč. Ing. Pláteníková, p.uč.
Veliká, p.uč. Calaba DiS. p.uč. Zbořil ),
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Na „Mikulášské besídce“ byla 6. prosince 2018 otevřena koncertní síň hudebního oboru v Krnově.
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)

7.12. „Zpívání koled“ - žáci HO Krnov pro seniory v Domově důchodců Krnov ( p.uč. Veliká ),
7.12. „Zpívání koled“ - žáci HO Krnov na Hlavním náměstí v Krnově ( p.uč. Veliká ),
8.12. „Vánoční trhy“ – hudební vystoupení žáků HO Krnov v Prudniku (Polsko) ( p.uč. Veliká, p.uč. Gualco ).
11.12. „Vánoční koncert“ žáků HO Krnov v Koncertní síni Sv. Ducha v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč. Gualco,
p.uč. Calaba DiS., p.uč. Zbořil, p.uč. Zbořilová ),
12.12. „Adventní soustředění“ žáků LDO v ZŠ Bruntál, Cihelní ( p.uč. MgA. Rosenbaumová ),
12.12. „Vánoční představení“ pro rodiče žáků TO Opava v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
12.12. „Vánoční zpívání“ žáků HO Krnov v Kavárně Slunečnice v Krnově ( p.uč. Veliká ),
12.12. „Vánoční koncert“ žáků HO Opava v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Ž.Bočková DiS, p.uč Gualco, p.uč.
Mgr. Richter, p.uč. Zbořil )
12.12. „Adventní koncert“ žáků HO Lichnov v ZŠ Bruntál, Okružní a v KD Lichnov ( p.uč. Mgr. N.Bočková ),
13.12. „Noty“ – taneční vystoupení žáků TO Opava pro předškoláky v ZŠ Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
14.12. „Vánoční kouzlení“ - výroba a výstava vánočních ozdob v Branticích ( p.uč.Mgr. Stavárková ),
14.12. „Předvánoční besídka“ žáků HO v ZŠ Brantice ( p.uč. Calaba DiS.),
14.12. „Vánoční představení“ žáků TO Opava pro žáky ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
14.12. „Vánoční besídka“ žáků HO Bruntál v ZŠ Bruntál, Cihelní ( p.uč. Ing. Pláteníková ),
14.12. „Vánoční výstava“ k besídce žáků HO Bruntál v ZŠ Bruntál, Cihelní ( p.uč.Mgr. Stavárková ),
15.,16.12. „Betlém – projekt Více společného světla“ – taneční představení žáků TO Bruntál v MD
v Bruntále ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
16.12. „Adventní česko-polský koncert“ žáků HO Krnov v Prudniku (Polsko) ( p.uč. Veliká, p.uč. Gualco ),
17.12. „Vánoční besídka“ žáků HO Krnov v ZUŠ Krnov, Dvořákův okruh 21 ( p.uč. Gualco, p.uč. Zbořilová ),
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18.12. „Vánoční hry“ – taneční vystoupení žáků TO Bruntál v ZŠ Bruntál, Jesenická ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
19.12. „Vánoční kouzlení“ - výroba a výstava vánočních ozdob v Bruntále ( p.uč.Mgr. Stavárková ),
19.12. „Přáníčka“ - taneční představení žáků TO Bruntál v DD Pohoda v Bruntále ( p.uč.Bc. Vlachynská ),
19.12. „Vánoční představení“ žáků LDO v ZŠ Bruntál, Cihelní ( p.uč. MgA. Rosenbaumová ),
19.12. „Vánoční představení“ žáků TO Opava pro seniory v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
20.12. „Vánoční besídka“ pro žáky TO Krnov v Krnově ( p.uč. M.K. Juříková ),
20.12. „Akademie Gymnázia Bruntál“ - taneční vystoupení žáků TO Bruntál v Gymnáziu Bruntál, ( p.uč.Bc.
Vlachynská ),
67) 20.12. „Kouzlo vánoc“ – koncert žáků HO Krnov v Koncertní síni Sv. Ducha v Krnově ( p.uč. Veliká, p.uč.
Gualco ),
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

„Vánoční koncert“ 11. prosince 2018 v Koncertní síni Sv. Ducha v Krnově.
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LEDEN 2019
68) 8.1. „Koncert“ – hudební vystoupení violoncellového kvarteta na vernisáži v Opavě ( p.uč. Mikeška ),
69) 24.-25.1. „“Seminář pro ředitele ZUŠ“ v Kunčicích pod Ondřejníkem ( p.řed. školy dr. Malovaný )
70) 30.1. „Mistři světa z Bruntálu potřetí“ – taneční show žáků TO Bruntál ve Sportovní hale v Bruntále
( p.uč.Bc. Vlachynská ),
ÚNOR
71) 5.2. „Školní kolo Lidická růže 2019“ – školní kolo výtvarné soutěže ( p.uč. Mgr. Tihlaříková, p.uč. Mgr. Kernová,
p.uč. Mgr. Stavárková ),
72) 9.2. „Holešovský talent“ – účast žáků TO Krnov na taneční soutěži, ocenění: 2 x postup do finále
( p.uč. K.Juříková ) a účast žáků TO Bruntál, ocenění: 4 x postup do galavečera ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
73) 9.2. „Ples v Rázové“ – taneční vystoupení žáků TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
74) 16.2. „Ples Gymnázia Bruntál“ – taneční vystoupení žáků TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
75) 20.2. „Masopustní odpoledne“ – akce žáků LDO Krnov v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
76) 22.2. „Třídní přehrávka“ žáků HO v ZŠ I.Hurníka v Opavě ( p.uč. Veselá ),
77) 27.2. „Masopustní průvod“ – akce žáků HO Krnov v Krnově ( p.uč. Veliká ),
BŘEZEN
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)

1.3. „Jarní výstava“ ve výstavních prostorách ZUŠ s.r.o. ( p.uč.Mgr. Kernová ),
2.3. „Klusající nohavice“ – taneční představení žáků TO Bruntál v MD Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
3.-5.3. „Jarní soustředění“ v ZŠ Lichnov ( p.uč. K.Juříková ),
6.3. „Májový koncert ve Vančurově vile“ - žáci HO Opava (p.uč. Bočková, DiS., p.uč. Gualco, p.uč Mikeška),
7.3. „Lidice 2019“ – účast žáků VO Krnov v mezinárodní výtvarné soutěži ( p.uč.Mgr. Kernová ),
9.3. „Galavečer Holešovského talentu 2019“ – vystoupení žáků TO Krnov v galavečeru ( p.uč. K.Juříková ) a
vystoupení v galavečeru žáků TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
18.3. „Keramika nás baví“ – workshop pro žáky VO Zátor v Zátoru ( p.u. Mgr. Tihlaříková )
21.3. „Ponožkový den“ – taneční vystoupení žáků TO Opava v ZŠ Opava, Šrámkova ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
22.-24.3. „Celostátní přehlídka pohybových skladeb“- taneční vystoupení žáků TO Opava v Praze ( p.uč. Mgr.
Kurečková ),
22.3. „Opavský skřivánek“ – pěvecké soutěže v SVČ Opava se zúčastnili žáci HO Opava ( p.uč. Ž.Bočková,
DiS ),
22.3. „Hlas Slezska“ – mezinárodní hudební soutěže v Opavě se zúčastnili žáci HO Krnov ( p.uč. Veliká ),
23.3. „Festival tanečního mládí“ – účast žáků TO Krnov v krajské taneční soutěži, ocenění: 1.místo, 2.místo,
3.místo a 4 x postup na Mistrovství ČR v dětském tanci ( p.uč. K.Juříková ),
23.3. Taneční regionální soutěž učitelů tance“ v Mohelnici, vystoupení žáků TO Bruntál, ocenění: 1.místo, 3
x 2.místo, 2x 3.místo ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
24.3. „Workshop jazz“ pro žáky TO Krnov vedený tanečním mistrem V.Jirouškovou ( p.uč. K.Juříková ),
25.3. „Přehrávky“ žáků HO Opava v ZŠ I.Hurníka v Opavě ( p.uč. Mgr. Vavrošová ),
29.3. „Večer plný múz“ hudební a taneční vystoupení žáků HO a TO Krnov v Kofola klubu Krnov ( p.uč.
Veliká, p.uč. K.Juříková, p.uč. Calaba, p.uč. Ing. Pláteníková, p.uč. MgA. Procházková, p.uč. Zbořil ),
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„Večer plný múz“ 29. března 2019 v Kofola klubu Krnov.
DUBEN
94) 3.4. „Pojďte s námi za notami“ – hudební vystoupení žáků HO Lichnov ( p.uč Mgr. Bočková, p.uč. Mgr.
Byrtusová ),
95) 10.-12.4. „Hospitace a rozborový seminář s inspektorem“ MgA. Buchtou pro učitele ZUŠ s.r.o. ( p.řed.školy dr.
Malovaný a učitelé )
96) 12.4. „Velikonoční kouzlení“ pro žáky VO v Branticích ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
97) 13.4. „O cenu starosty Města Hlinska“ – taneční soutěže se zúčastnili žáci TO Bruntál, ocenění: 6 x 1.místo, 6 x
2.místo, 3 x 3.místo ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
98) 16.4. „Zrzavý salón 2019“ – výstava žáků VO v ZUŠ Ostrava ( p.uč. Mgr. Tihlaříková, p.uč. Mgr. Kernová ),
99) 17.4. „Velikonoční kouzlení“ pro žáky VO v Bruntále ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
100) 18.4. „Velikonoční workshop“ v Krnově pro žáky TO Krnov s tanečním mistrem T.Freislerem (p.uč. K.Juříková),
101) 24.4. „Jarní koncert“ žáků HO Krnov a žáků HO Zátor v hudební síni ZUŠ s.r.o. v Krnově ( p.uč. Ing.
Pláteníková, p.u. MgA. Procházková, p.uč Zbořil )
102) 26.4. „Školní recitační přehlídka“ žáků LDO v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková, p.uč. Mgr.Opršalová ),
103) 27.4. „O erb Města Litovle“ – taneční soutěže se zúčastnili žáci TO Opava, ocenění: 1.místo, 2 x 2místo, postup
do celostátního kola ( p.uč. Mgr. Kurečková ), dále se taneční soutěže zúčastnili žáci TO Krnov, ocenění: 1.místo,
2.místo, 3.místo, 4.místo ( p.uč. K.Juříková ),
KVĚTEN
104) 1.5. „Taneční workshop“ pro žáky TO Krnov s tanečním mistrem V.Jirouškovou v Krnově ( p.uč. K.Juříková ),
105) 3.-8.5. „Koncert v Itálii“ – organizování zájezdu a vystoupení žáků HO Krnov ( p.uč. Veliká, p.uč. Gualco ),
vystoupení žáků TO Krnov ( p.uč. K.Juříková ),
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„Koncert v Itálii“ – 3.-8.května 2019 koncert a taneční vystoupení v kostele v italském městě Sori.
106) 6.5. „Jarní koncert“ žáků HO Opava v Opavě ( p.uč. Gualco ),
107) 9.5. „Výtvarná výpověď dětí 2019 – Opt art“ – vernisáž prací žáků VO Krnov ve Flemichově vile v Krnově
( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková )
108) 9.5. „Hudební vystoupení“ žáků HO Krnov na vernisáži ( p.uč. Calaba, p.uč. Ing. Pláteníková ),
109) 10.5. „Česko se hýbe“ – účast žáků TO Opava v taneční soutěži v Ostravě, ocenění: 1.místo, 2 x 2.místo,
postup do celostátního kola ( p.uč. Mgr. Kurečková ),
110) 14.5. „Výtvarná výpověď dětí 2019“ – dramatické vystoupení žáků LDO Bruntál v MD Bruntál ( p.uč. Mgr.
Stavárková ),
111) 14.5. „Absolventský koncert“ v koncertní síni ZUŠ s.r.o. ( p.uč. Veliká ),
112) 14.5. „Výtvarná výpověď dětí 2019“ – vernisáž prací žáků VO Bruntál v MD Bruntál ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
113) 15.5. „Začarovaná písnička“ – hudební vystoupení žáků HO Opava v kostele Sv. Václava v Opavě ( p.uč.
Ž.Bočnová DiS.),
114) 17.5. „Noc v muzeu“ – vystoupení žáků HO Krnov ve Flemichově vile v Krnově ( p.uč. Veliká ),
115) 18.5. „Mistrovství ČR – Festival tanečního mládí“ – žáci TO Krnov vystoupili v taneční soutěži v České Lípě,
ocenění: 2 x postup do finále, 3.místo ( p.uč. K.Juříková ),
116) 20.5. „Jarní koncert“ žáků HO Krnov v koncertní síni ZUŠ s.r.o. ( p.uč. Zbořilová )
117) 22.5. „Ocenění za kulturu“ – vystoupení žáků HO Krnov ( p.uč. Veliká ),
118) 23.5. „Tanec mezi tóny“ – představení žáků TO Krnov a žáků HO Krnov v Kofola klubu v Krnově
( p.uč. K.Juříková, p.uč. Veliká, p.uč. Gualco, p.uč. Zbořil ),
119) 24.5. „Májový koncert“ žáků HO Opava v ZŠ I.Hurníka v Opavě ( p.uč. Mgr. Vavrošová, p.uč. Veselá, p.uč.
Zbořil ),
120) 27.5. „Divadelní soustředění“ – žáků LDO Opava v ZŠ Šrámova v Opavě ( p.uč. MgA. Rosenbaumová ),
121) 28.5. „Barevný svět dětí“ – vernisáž prací žáků VO Lichnov ve výstavních prostorách ZŠ Lichnov ( p.uč Mgr.
Tihlaříková ),
122) 28.5. „Hudební vystoupení“ žáků HO Lichnov na vernisáži ( p.uč. Mgr. Bočková, p.uč. Mgr. Byrtusová ),
123) 28.5. „Děti dětem“ – dramatické vystoupení žáků LDO Opava v ZŠ Šrámkova v Opavě ( p.uč. MgA.
Rosenbaumová ),
124) 29.5. „Májový koncert“ – žáků HO Opava v ZŠ Šrámkova v Opavě ( p.uč. Bočková DiS., p.uč. Gualco, p.uč.
Mikeška, p.uč. Mgr. Richter, p.uč. Zbořil ),
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125) 30.5. „O nejlepší pohybovou skladbu“ -– účast žáků TO Opava v taneční soutěži v Opavě ( p.uč. Mgr.
Kurečková ) a účast žáků TO Krnov, ocenění: 1.místo, 2.místo, 3.místo ( p.uč. K.Juříková ),
126) 30.5. „Taneční vystoupení“ žáků TO Bruntál v MŠ U rybníka v Bruntále( p.uč. Bc. Vlachynská ),
127) 31.5. „Jsme kamarádi“ – dramatické vystoupení žáků LDO pro MŠ v Branticích ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
128) 31.5. „Dramatické vystoupení žáků LDO Brantice“ na vernisáži VO Brantice na OÚ Brantice ( p.uč. Mgr.
Stavárková ),
129) 31.5. „Dětská výtvarná tvorba“ – vernisáž prací žáků VO Brantice na OÚ Brantice ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
130) 31.5. „Svět techniky“ – výstava prací žáků VO Krnov v Ostravě ( p.uč. Mgr. Kernová )
131) 31.5. „ZUŠ Open“ – vystoupení žáků HO ve Smetanových sadech v Krnově ( p.uč. MgA. Rosenbaumová, p.uč.
Veliká, p.uč. K.Juříková, p.uč. Gualco, p.uč. Ing.Pláteníková, p.uč. MgA. Procházková, p.uč. Zbořil ).

„ZUŠ Open“ – vystoupení žáků 31. května 2019 v Krnově a v Hlučíně.
ČERVEN
132) 1.6. „Mezinárodní taneční pohárové soutěže“ v Boskovicích se zúčastnili žáci TO Bruntál, ocenění: 7 x
1.místo, 11 x 2.místo, 9 x 3.místo ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
133) 1.6. „ZUŠ Open“ – hudební vystoupení žáků HO Opava v Hlučíně ( p.uč. Bočková DiS.),
134) 4.6.“Výtvarná výpověď dětí - Krajinomalba – vernisáž prací žáků VO Krnov ve Flemichově vile v Krnově
( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková ), hudební vystoupení ( p.uč. Ing. Pláteníková ),
135) 5.6. „Povídám, povídám pohádku – Šípková Růženka“ – dramatické vystoupení žáků LDO Krnov v DM
SPgŠ a SZŠ Hlubčická v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
136) 6.6. „Letní koncert“ žáků HO Krnov v hudební síni ZUŠ s.r.o. ( p.uč. Calaba, p.uč. Ing. Pláteníková, p.uč.
Zbořil ),
137) 6.6. „Dětská výtvarná tvorba“ – vernisáž výtvarné výstavy prací žáků VO Úvalno v ZŠ Úvalno
( p.uč.Mgr. Tihlaříková ),
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138) 6.6. „Taneční vystoupení na vernisáži“ - žáci TO Krnov v Úvalně ( p.uč. K.Juříková ),
139) 6.6. „Divadelní soustředění“ v ZŠ Šrámkova v Opavě ( p.uč. MgA. Rosenbaumová ),
140) 7.6. „Povídám, povídám pohádku – O bílé kočičce“ – dramatické vystoupení žáků LDO Krnov v ZŠ
Žižkova v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
141) 7.-8.6. „Mistrovství ČR v dětském tanci“ se zúčastnili žáci TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
142) 10.6. „Závěrečné vystoupení“ žáků HO Opava v ZŠ Šrámkova v Opavě ( p.uč. Bočková DiS.),
143) 10.6. „Závěrečné představení“ – tři taneční vystoupení žáků TO Opava v ZŠ Šrámkova v Opavě ( p.uč. Mgr.
Kurečková ),
144) 12.6. „Koncert“ žáků HO Opava v ZŠ Dostojevského v Opavě ( p.uč. Ž.Bočková DiS., p.uč. Gualco, p.uč.
Mikeška.),
145) 12.6. „Podívej, co umím“ – taneční vystoupení žáků TO Lichnov a hudební vystoupení žáků HO Lichnov v ZŠ
Lichnov ( p.uč. K.Juříková, p.uč. Mgr. Bočková, p.uč. Mgr. Byrtusová, p.uč. Zbořil ),
146) 12.6. „Divadlo v kině“ -– dramatické vystoupení žáků LDO Bruntál v Kině Bruntál ( p.uč. MgA. Rosenbaumová ),
147) 14.6. „Letní koncert“ žáků HO Bruntál v ZŠ Cihelní v Bruntále ( p.uč. Calaba ),
148) 14.6. „Dny Města Bruntálu“ - taneční vystoupení žáků TO Krnov v Bruntále ( p.uč. K.Juříková ),
149) 14.6. „Výstava na besídce“ - práce žáků VO Bruntál na besídce žáků HO Bruntál ( p.uč. Mgr. Stavárková )
150) 14.6. „Velký koncert“ - žáci TO Bruntál v Zámecké zahradě v Bruntále ( p.uč. Bc. Vlachynská ),
151) 17.6. „Výstava ke dni otevřených dveří“ – práce žáků VO Krnov ( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková )
152) 17.6. „Dětský den“ – hudební vystoupení žáků HO Krnov v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. Veliká ),
153) 19.6. „Tanec je naše radost 2019“ – taneční představení žáků TO Krnov v Kofola klubu v Krnově ( p.uč.
K.Juříková ),
154) 19.6. „Povídám, povídám pohádku – Šípková Růženka“ – dramatické vystoupení žáků LDO Krnov v ZŠ
Dvořákův okruh v Krnově ( p.uč. Mgr. Opršalová ),
155) 20.6. „Mladé talenty“ – účast žáků HO Opava na hudebním vystoupení MÚZY s Janáčkovou filharmonií
v Ostravě ( p.uč. Mgr. Richter ),
156) 20.6. „Rozloučení se školním rokem“ – hudební vystoupení v MŠ nám. Míru 12 v Krnově ( p.uč. Veliká ),
157) 21.6. „Od srdce k srdci“ - školní přehlídka LDO v Krnově ( p.uč. Mgr. Stavárková ),
158) 24.6. „Děti rodičům“ - dramatické vystoupení žáků LDO Opava v ZŠ Šrámkova Opava ( p.uč. MgA.
Rosenbaumová ),
159) 25.6. „Pasování na školáky“ – taneční vystoupení žáků TO Krnov v MŠ K.Čapka ( p.uč. K.Juříková ),
160) 27.6. „Rytmik párty“ – taneční vystoupení a rozloučení se školním rokem žáků TO Krnov ( p.uč. K.Juříková ),
161) 27.6. „Závěrečné odpoledne“ – taneční vystoupení žáků TO Bruntál v areálu Kavárny Pazzlík v Bruntále ( p.uč.
Bc. Vlachynská ),
162) 28.6. „Rozloučení se školním rokem“ v Bowling centru v Krnově ( učitelé všech oborů ),
ČERVENEC
163) 1.-3.7. „Výtvarný plenér Krnov – mé město“ pro žáky VO Krnov ( p.uč.Mgr. Kernová ),
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„Výtvarný plenér Krnov – mé město“ 1.-3.července 2019
Za každou větou a každým slovem ve výše uvedeném výčtu pořádaných akcí je spousta obětavé pedagogické
práce učitelů Základní umělecké školy s.r.o., práce, která se na odpracované hodiny ani spočítat nedá.

f) Plnění úkolů vyplývajících z pokynu MŠMT ČR k prevenci zneužívání návykových látek

ve školách a školských zařízeních ( č.j. 16 227/96-22 )
Základní umělecké školy jsou tou nejlepší prevencí proti dětské kriminalitě a narkomanii. Výzkumy jasně dokazují,
že u dětí, které provádějí uměleckou zájmovou činnost pod odborným vedením, je výskyt dětské kriminality a
narkomanie minimální.
g) Další metodické a společenské aktivity při škole
Základní umělecké škole s.r.o. s organizováním nejrůznějších akcí pro žáky pomáhá již 22 let spolek Kulturní
společnost Krnovsko ( dříve občanské sdružení Kulturní společnost Krnovsko ).
Základní umělecká škola s.r.o. je členem :
= „Asociace soukromých Základních škol České republiky“ se sídlem v Praze, 143 00, Platónova 3287,
= „Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska“ - komory uměleckých škol se sídlem v Praze, V Olšinách 7,
= „Společnosti Jana Zrzavého“ – sdružení pro výtvarné obory Olomouckého kraje a Moravskoslezského kraje,
= „Sdružení Múza“ – sdružení Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje.

Část III.
Údaje o výsledcích vzdělávání zjištěných Českou školní inspekcí a o kontrolách:
a) Poslední provedená kontrola České školní inspekce:
Datum kontroly: 23.- 28.dubna a 9.května 2014
Výsledek poslední kontroly: viz. Inspekční zpráva č.j. ČŠIT-737/14-T a Protokol o kontrole č.j. ČŠIT-738/14-T.
b) Poslední kontrola Krajského úřadu Moravskoslezského kraje:
Datum kontroly: 13.- 20.dubna 2015
Výsledek poslední kontroly: viz. protokol o kontrole č.161/03/2015
c) Poslední provedená kontrola auditora: za období 01.01. – 31.12.2018
Datum: 12.července 2019
Typ provedené kontroly: ověření nákladových a výnosových účtů a způsobu vynaložení dosaženého hospodářského výsledku,
zpracovaná s ohledem na zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením.
Výrok auditora: Podle našeho názoru výkaz zisku a ztráty je ve všech významných ohledech sestaven v souladu s metodami
účtování a oceňování podle českých předpisů
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Část IV.

Údaje o pracovnících školy
Počty pracovníků:
Školní rok 2018-2019
Pedagogičtí pracovníci
Nepedagogičtí pracovníci
Celkem pracovníci

Přepočteni pracovníci
na plné úvazky
14,43
4,95
19,38

Fyzické osoby
27
9
36

Odborná a pedagogická způsobilost učitelů
vzdělání

kvalifikace

poznámky k úvazku

výtvarný obor:
Mgr. Radka Hrtusová
Mgr. Alice Kernová
Mgr. Dagmar Stavárková
BcA. Petra Tomášková
Mgr. Zuzana Tihlaříková

vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské

přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace

výkonný umělec

taneční obor:
1. Michaela Kotnauer Juříková
2. Mgr. Daniela Kurečková
3. Bc. Tamara Vlachynská

středoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské

přiznaná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
přiznaná kvalifikace

výkonný umělec, metodik pro TO ZUŠ s.r.o.
výkonný umělec
výkonný umělec

1.
2.
3.
4.

literárně-dramatický obor:
Mgr. Kateřina Adami
Mgr. Dagmar Opršalová
MgA. Jitka Rosenbaumová
Mgr. Dagmar Stavárková

vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské

přiznaná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace

koordinátor ŠVP ZUŠ s.r.o.
výkonný umělec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

hudební obor:
BcA. Magdaléna Beňová
Mgr. Naděžda Bočková
Žaneta Bočková DiS.
Mgr. Marie Byrtusová
Miroslav Calaba DiS.
Luca Gualco
Jindřich Kupka
Zdeněk Mikeška
Hana Pešková Diplom.um.
Ing. Lucie Pláteníková
MgA. Olga Procházková
Mgr. Libor Richter
Mgr. Karin Vavrošová DiS.
Marie Veliká
Veronika Veselá
Pavel Zbořil
Tereza Zbořilová

vysokoškolské
vysokoškolské
středoškolské
vysokoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
vysokoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské
středoškolské

úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace
přiznaná kvalifikace
úplná kvalifikace

mateřská dovolená
výkonný umělec

1.
2.
3.
4.
5.

výkonný umělec
metodik pro výtvarný obor ZUŠ s.r.o.

výkonný umělec

výkonný umělec

výkonný umělec, metodik pro HO ZUŠ s.r.o.
výkonný umělec

Vysvětlivky :
úplná kvalifikace = splňuje předepsané vzdělání a kvalifikaci pro práci učitele v ZUŠ
přiznaná kvalifikace = výkonný umělec, kterému byla podle §10 zákona č.563/2004 Sb. rozhodnutím ředitele
školy uznána odborná kvalifikace pro ZUŠ s.r.o.

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů na celé škole vyjádřená v %:
Školní rok 2018-2019

100 %
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
včetně řídících pracovníků školy:
Počet zúčastněných
pracovníků
0

Typ studia
Pedagogická fakulta - studium pedagogiky
Vzdělávací semináře v Šablonách II

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků
a plán pedagogického a odborného vzdělávání pedagogických pracovníků:
Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů výtvarného oboru:
akreditačních seminářů se i nadále budou zúčastňovat: p. Mgr. Zuzana Tihlaříková, p. Mgr. Alice Kernová, p. BcA.
Petra Tomášková, p. Mgr. Dagmar Stavárková,
2) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů tanečního oboru: p. Michaela Kotnauer
Juříková, p. Bc. Tamara Vlachynská, p. Mgr. Daniela Kurečková,
3) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů hudebního oboru: p. Marie Veliká, p. Žaneta
Bočková DiS., p. BcA. Magdaléna Beňová, p. Miroslav Calaba DiS., p. Ing. Lucie Pláteníková,
p. Luca Gualco, p. Pavel Zbořil.
4) Absolvování akreditačních seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů literárně-dramatického oboru:
p. Mgr. Dagmar Stavárková, p. Mgr. Dagmar Opršalová, p.Mgr. Kateřina Adami.
1)

Část V.

Další údaje o zařízení
Základní umělecká škola s.r.o. spolupracuje při zajišťování kulturních akcí s celou řadou organizací a institucí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

s Městským úřadem v Krnově: při zajišťování kulturních akcí města.
s Obecním úřadem v Úvalně a Základní školou v Úvalně: při spolupořádání kulturních akcí a výtvarné výstavy
„Dětská výtvarná tvorba“,
s Obecním úřadem v Lichnově a Základní školou v Lichnově: při zajišťování „Dětského dne“ v Lichnově – taneční
vystoupení a výtvarná výstava „Barevný svět dětí“,
s Obecním úřadem v Zátoru a Základní školou Zátor: při zajišťování výstavy „Dětská výtvarná tvorba“ a při
organizování tanečních vystoupení na kulturních akcích,
s Obecním úřadem v Branticích a Základní školou v Branticích: při zajišťování výstavy „Dětská výtvarná tvorba“,
s Československou obchodní bankou a.s., pob. v Krnově : při zajišťování výtvarné výstavy „Krnovské malování“
s Městským informačním a kulturním střediskem v Krnově: při zajišťování tradiční výtvarné výstavy „Výtvarná
výpověď dětí“,
s Kofola clubem v Krnově: při zajišťování představení „Tanec je naše radost“ a „Tanec mezi tóny“,
s Městským divadlem v Bruntále: při zajišťování výstavy „Výtvarná výpověď dětí“ a při zajišťování tanečních
představení žáků TO Bruntál,
se Společností malíře Jana Zrzavého, o.p.s. v Olomouci: při zajišťování výtvarných výstav „Zrzavý salón“ a „Oči
dokořán“ ve Šternberku,
s Asociací soukromých základních uměleckých škol ČR a se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a
Slezska: ZUŠ s.r.o. je členem ASZUŠ ČR a SSŠČMS,
se spolkem MÚZA
s odborem školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje: při organizování školního roku.

Spolek Kulturní společnost Krnovsko působící při škole
Sídlo spolku: Dvořákův okruh 21, 794 01 Krnov, IČO : 630 24 101. Spolek „Kulturní společnost Krnovsko“ ( dříve občanské
sdružení Kulturní společnost Krnovsko ) pomáhá organizovat akce pro Základní uměleckou školu s.r.o.
představenstvo :
p. PaedDr. Drahomír Malovaný : předseda
p. Ing. Zdeněk Welna : 1. místopředseda,
p. MUDr. Miroslav Smýkal : 2. místopředseda,
p. Mgr. Anna Malovaná: jednatel,
p. ing. Jaroslav Ručka : hospodář,
p. ing. Salome Sýkorová : člen představenstva ( starostka obce Zátor ),
p. Marta Otisková : člen představenstva ( starostka obce Lichnov ),
dozorčí rada:
p. Marie Veliká – předseda dozorčí rady,
p. Michaela Kotnauer Juříková – člen dozorčí rady,
p. Dáša Vítková – člen dozorčí rady.
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Tradiční kulturně umělecké aktivity s partnery školy
a) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi a organizacemi
na území města Krnova:
= Městský úřad Krnov, MIKS Krnov a Městské muzeum Krnov: pořádání výtvarných výstav „Výtvarná výpověď
dětí“ v Městské výstavní síni v Krnově, organizování tanečních představení „Tanec je naše radost“, „Tanec mezi
tóny“, „Vánoční koncert, „Májový koncert“ …
= Československá obchodní banka, a.s.: pořádání výtvarných soutěží a výstav „Krnovské malování“,
= Mateřská škola Krnov Jiráskova 43: spolupráce s tanečním oborem Krnov,
= Mateřská škola Krnov Karla Čapka 12a: spolupráce s tanečním oborem Krnov,
= Mateřská škola Krnov náměstí Míru 12: spolupráce s hudebním oborem Krnov,
= Mateřská škola Krnov Svatováclavská 13: spolupráce s tanečním oborem Krnov,
= Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2: spolupráce s literárně-dramatickým oborem Krnov,
= Základní škola Krnov, Žižkova 3: spolupráce s literárně-dramatickým oborem Krnov,
= Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4: spolupráce s výtvarným oborem Krnov,
b) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi
a organizacemi na území okresu Bruntál a okresu Opava:
= Obecní úřad Úvalno: pořádání výtvarných výstav „Dětská výtvarná tvorba“ v Kulturním domě v Úvalně …
= Obecní úřad Zátor: pořádání výstav „Dětská výtvarná tvorba“ a tanečních vystoupení na plesech a dalších
kulturních akcí OÚ Zátor …
= Obecní úřad Brantice: pořádání výtvarných výstav a vystoupení LDO,
= Obecní úřad Lichnov: pořádání výtvarných výstav „Barevný svět dětí“ a tanečních vystoupení žáků TO Lichnov
na Lichnovských slavnostech a Dnech dětí v Lichnově …,
= Mateřská škola Bruntál, U rybníka 3: spolupráce s lit.-dramatickým oborem Bruntál a tanečním oborem Bruntál,
= Základní škola Brantice: spolupráce s literárně-dramatickým oborem a výtvarným oborem,
= Základní škola Bruntál, Jesenická 10: spolupráce s tanečním oborem Bruntál,
= Základní škola Bruntál, Cihelní 6: spolupráce s hudebním oborem, výtvarným oborem a lit.-dramatickým oborem,
= Základní škola Lichnov: spolupráce s tanečním oborem Lichnov a hudebním oborem Lichnov,
= Základní škola Opava, Šrámkova 4 : spolupráce s hudebním oborem, tanečním oborem a lit.-dramatickým oborem
= Základní škola Úvalno: spolupráce s výtvarným oborem,
= Základní škola Zátor: spolupráce s výtvarným oborem a hudebním oborem.
c) spolupráce školy při pořádání kulturně-společenských akcí pro děti a mládež s úřady, institucemi
a organizacemi v rámci Moravskoslezského kraje a České republiky :

= Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska,
= Asociace soukromých Základních uměleckých škol České republiky,
= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace ZUŠ ČR: celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ
ČR ve Šternberku, krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ …
= Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci: příprava a instalování výstav celostátních přehlídek
výtvarných oborů ZUŠ …
= Spolek MÚZA: semináře pro učitele ZUŠ, společné kulturní akce v Moravskoslezském kraji.

Trend rozvoje a priority školy
Základní umělecká škola s.r.o. sleduje svou prací několik cílů. Umělecká činnost dětí pod vedením zkušených
odborných pedagogů je velmi pozitivním faktorem při utváření jejich osobnosti. Ukazuje dětem a mládeži „cestu“ pro
jejich další život. Jsme také přesvědčeni, že dětská umělecká činnost je velmi důležitou součástí kulturního života
každé obce či města, a proto by měla být pro děti a mládež dostupná i v té nejmenší obci.
Jedním z hlavních cílů naší školy je příprava talentované mládeže na studium na středních a vysokých
uměleckých školách. Na tento cíl se budeme opět prioritně zaměřovat.
Naše škola i nadále bude pokračovat v tradičních akcích: „Výtvarná výpověď dětí“, „Dětská výtvarná tvorba“,
„Barevný svět dětí“, „Krnovské malování“, „Krnov-mé město“, „Dětské vánoce“, „Oči dokořán“, „Tanec je naše radost“,
„Tanec mezi tóny“, „Děti dětem“, v tanečních představeních, ve vystoupeních na městských a obecních plesech, na
Dnech dětí apod.
I nadále bude naše škola pokračovat v pořádání úspěšných akcí: výtvarný plenér, letní soustředění pro žáky našich
tanečních souborů a v pořádání workshopů.
O dalších aktivitách naší školy se můžete dovědět i na www.zus-krnov.cz.
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Další místa vzdělávání
Po zřícení stropu v červnu loňského roku v pronajatých prostorách Města Krnova v budově nám.Míru 13 jsme
museli urychleně najít jiné vhodné prostory pro výuku žáků tanečního oboru. Našli jsme vyhovující prostory v
tělocvičně Střední školy automobilní Krnov, Opavská ulice a následně nám tyto nové prostory dalšího místa
vzdělávání schválilo i MŠMT. Bohužel nám MŠMT neschválilo i přes celoroční odvolávání další nové místo vzdělávání
v Základní škole I. Hurníka v Opavě. Marně jsem apeloval na to, že je o výuku v naší škole značný zájem. Ihned se
přihlásilo na výuku hudebních nástrojů 42 žáků, avšak MŠMT zůstalo ve svém rozhodnutí neoblomné.

Neodůvodněná stížnost na ČŠI
V tanečním oboru Bruntál během minulých prázdnin z různých důvodů ( důvody otce a matky se lišily ) jedni
rodiče odhlásili svou dceru, která pak v září nenastoupila do výuky. Podle Školního řádu ZUŠ s.r.o. cituji: v odstavci
„Povinnosti žáků a zákonných zástupců“ v bodě 1) Žáci jsou povinni: a) nenastoupí-li žák do 15. září daného
školního roku, škola má za to, že nemá zájem o nástup do studia nebo o pokračování ve studiu, …“ Pak si to ale
rodiče rozmysleli, a jak už to dnes u některých lidí, kteří znají pouze svá práva a nikoliv povinnosti, bývá, začali
psát na paní učitelku TO Bruntál stížnosti. Nejdříve na Městský úřad v Bruntále, kde nepochodili a pak na Českou
školní inspekci. S ředitelem školy se sejít nechtěli, všechny termíny na schůzky odmítli.
ČŠI byla dvakrát tuto stížnost v ZUŠ s.r.o. prošetřovat a výsledkem šetření bylo rozhodnutí: „ ČŠI hodnotí
stížnost jako neprokazatelnou“.

Šablony II
Naše škola se přihlásila do dvouletého projektu Šablony II vyhlášeného MŠMT, registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009528, název projektu: „Vzdělávání pedagogů ZUŠ s.r.o.“ Po zvládnutí všech
obtíží s elektronickým přihlašováním a po schválení MŠMT, začalo na plné obrátky plnění zadání projektu. Nyní je
realizace projektu přibližně ve své polovině a díky realizačnímu týmu, zvláště pak díky usilovné práci paní Mgr.
P.Malované a paní M.Veliké se daří všechny aktivity projektu podle plánu zdárně plnit.

Kurz pro učitele 1.února 2019 „Práce s interaktivní tabulí“.
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Část VI.

Zhodnocení a závěr
Základní umělecká škola s.r.o. se během 26 let svého trvání stala neoddělitelnou součástí společenského
a kulturního života v Krnově a okolních obcích. Svým širokým rozsahem činností dává mnoha dětem nevšední
možnosti, jak vhodně využívat svůj volný čas ( festivaly, taneční vystoupení, výtvarné výstavy, taneční soustředění,
výtvarné kurzy, zájezdy apod.). Stejně jako v uplynulých letech žáci Základní umělecké školy s.r.o. slavili mnohé
úspěchy na různých přehlídkách, výstavách a soutěžích.
Naše škola často reprezentuje náš region, o čemž svědčí i četná ocenění. Hlavní význam úspěšného působení
Základní umělecké školy s.r.o. vidím v tom, že práci s dětmi vykonávají odborní pedagogové se zodpovědným
přístupem ke své práci a s hezkým vztahem k dětem.
Za výše uvedené výsledky v činnosti Základní umělecké školy s.r.o. patří poděkování všem pracovníkům naší
školy. Bez jejich obětavé a tvůrčí práce by naše škola nemohla existovat a nemohla by se nadále rozvíjet.
S „Výroční zprávou o činnosti školy“ byli pedagogičtí pracovníci předem seznámeni a následně byla výroční
zpráva projednána na pedagogické radě dne 27. a 28. srpna 2019.

Výroční zprávu o činnosti školy podle podkladů učitelů zpracoval:

PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy …………………………………………
V Krnově dne 27. srpna 2019

