
  

 

 

 

28 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. 
 

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: 
2) 793 93 Brantice 252 
3) 792 01 Bruntál, Cihelní 1620/6 
4) 792 01 Bruntál, Jesenická 1284/10 
5) 792 01 Bruntál, Kavalcova 814/1 
6) 794 01 Krnov, Gorkého 22 
7) 794 01 Krnov, náměstí Míru 165/12 
8) 794 01 Krnov, Opavská 49 
9) 794 01 Krnov, Svatováclavská 171/13 
10) 794 01 Krnov, Žižkova 572/3 
11) 793 15 Lichnov 46 
12) 747 05 Opava, Pekařská 77 
13) 747 05 Opava, Šrámkova 1457/4 
14) 793 91 Úvalno 19 
15) 793 16 Zátor, Loučky 32                                                                                   
16) 793 16 Zátor, Loučky 86 

 
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 
2020/2021 

 
Počet žáků 

v kolektivní výuce. 

 
Počet žáků  

v individuální výuce 

Učitelé přepočteni  
na plné úvazky 

v kolektivní výuce 

 
Celkový počet žáků 

v září 

 
436 

 
217 

 
5,20 

 
653 

 
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 

 
48,44 (9 učitelů) 

 
13,56 (16 učitelů) 

 
9,43 

 
647 

 
Kapacita školy: 860 žáků  ( Rozhodnutí MŠMT ČR z 29.8.1997 ) 
 
 
 
 

 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ŠKOLY 
za školní rok 2020/2021 
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Stavy žáků v oborech v červnu: 
 

 
Plánované kapacity studijních oborů pro příští školní rok 

1)  výtvarný obor                    218 žáků 1)  výtvarný obor                    250 žáků 

2)  taneční obor                      147 žáků 2)  taneční obor                      170 žáků 

3)  literárně-dramatický obor   58 žáků 3)  literárně-dramatický obor   80 žáků 

4)  hudební obor                     224 žáků 4)  hudební obor                     250 žáků 

 
Celkem 

 
647 žáků 

 
Plánováno celkem (po zápise v červnu) 

 
750 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.  
ŠVP ZUŠ s.r.o. byl aktualizován v roce 2017, v roce 2019 a v roce 2021. ŠVP ZUŠ s.r.o. je volně přístupný na hlavní 
budově v prosklené skřínce vedle ředitelny. 

 
 

Část II.  
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

a) Klasifikace prospěchu a chování žáků: 
 
       Žáci jsou hodnoceni slovně v iZUŠ a 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 v červnu a v září 2020 nově přijato:  
= do přípravného ročníku výtvarného oboru 15 žáků,  
= do přípravného ročníku tanečního oboru 18 žáků, 
= do přípravného ročníku literárně-dramatického oboru 12 žáků  
= do přípravného ročníku hudebního oboru 28 žáků 
   Celkem bylo v novém školním roce přijato do Základní umělecké školy s.r.o. 73 žáků.  
 

   
 
 
 
 
 

http://www.zus-krnov.cz/
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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: 
 
     I přes všechny obtíže související s mimořádnými opatřeními proti koronaviru se podařilo připravit několik žáků na 
talentové zkoušky na umělecké školy vyššího typu: 
 

a) střední umělecké školy: 

 
na talentovou zkoušku připravovala p.uč. Mgr. Stavárková: 

1. Nela Kachlová – Střední průmyslová škola Krnov, umělecké zpracování dřeva - přijata 
2. Kristýna Valouchová – Střední průmyslová škola umělecká Opava, grafický design - přijata 

 
b) vyšší a vysoké školy s uměleckým zaměřením: 

 
 na talentovou zkoušku připravovala p.uč. Mgr. Kernová:. 
        1. Anežka Šamajová – Technická Univerzita v Liberci, fakulta textilní, obor návrhářství – přijata 
        2. Kristýna Vaňková – Technická Univerzita v Liberci, fakulta textilní, obor návrhářství – přijata 

 
       Všichni připravovaní žáci na umělecké školy vyššího typu byli přijati. 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 2021 přijato na střední, vyšší 
a vysoké školy s uměleckým zaměřením 295 žáků Základní umělecké školy s.r.o.  
 

 
Absolventi II. stupně výtvarného oboru s třídní učitelkou Mgr. A.Kernovou 

 

d) Péče o talentované žáky: 
 
Při normální prezenční výuce naše škola každoročně pořádá, nebo se účastní těchto tradičních akcí: 

 
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), „ZUŠ Open“, „Výtvarný plenér“ (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 (TO Bruntál), postupové soutěže 
tanečních formací „Mistrovství Moravy“, „Mistrovství České republiky“, „Festival dětského tance“ „Přehlídka 
tanečních oborů Základních uměleckých škol“, „ZUŠ Open“…Pro žáky tanečního oboru se každoročně konají 
taneční soustředění: o jarních prázdninách a o hlavních prázdninách. 
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3) Žáci hudebního oboru mají možnost představovat veřejnosti výsledky své práce na každoročních pěveckých 
vystoupeních: „Jarní zpívání“ (hlavní budova ZUŠ s.r.o.), „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 ZŠ Opava, Šrámkova, v ZŠ Krnov Dvořákův okruh 2, a ve společném divadelním představení učitelů LDO 
„Děti dětem“ v Loutkovém divadle v Opavě a v SVČ Krnov. 
 
V důsledku mimořádných opatření proti koronaviru v uplynulém školním roce, bohužel, téměř vůbec nebylo možné 
uskutečnit výše uvedené výtvarné výstavy, taneční vystoupení a koncerty. I přes výše uvedené obtíže se nám však 
povedlo zrealizovat tyto akce: 

 

 
Přehled změn ve výuce v Základní umělecké škole s.r.o. podle mimořádných 
nařízení a pořádání akcí v nesmírně složité situaci   
 
    ZÁŘÍ 2020  
 

            Podle manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19     
      ředitel školy vydal s platností od 1. září 2020 toto nařízení: 
      a) v hlavní budově, Krnov, Dvořákův okruh 21 
         1) zaměstnanci školy a žáci nemusí v prostorách školy nosit roušku, 
         2) rodiče žáků a další příchozí nemají do budovy školy přístup, pokud je návštěva školy nezbytná, musí mít  
             rodiče žáků i další příchozí do budovy školy roušku, 
         3) při vstupu do budovy školy každý (tj. zaměstnanec, žák a případný návštěvník) provede dezinfekci rukou, žáci  
             a zaměstnanci provedou dezinfekci rukou také při vstupu do učebny a na toaletu, 
         4) každý, u něhož jsou patrné příznaky infekčního onemocnění, nesmí do budovy školy vstoupit, 
         5) pokud se vyskytnou příznaky infekčního onemocnění v průběhu vzdělávání, bude škola o tomto neprodleně  
             informovat rodiče žáka, kteří bezodkladně vyzvednou žáka ze školy,  
        b) v Branticích, v Bruntále, v Lichnově, v Opavě, v Úvalně, v Zátoru se budou učitelé, žáci a jejich rodiče řídit  

nařízeními školských zařízení, ve kterých má naše škola další místa vzdělávání. Informace podají učitelé, kteří 
v těchto dalších místech vzdělávání vyučují.  

 
1) 1.9. „Výstava k zahájení školního roku“- žáci VO Krnov ( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková ), 
2) 2.9. „Taneční vystoupení na módní přehlídce Blanky Drahové“ v Bruntále ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 
3) 2.9. „Taneční vystoupení v rámci projektu česko-polské spolupráce“ v Bruntále ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 
4) 9.9. „Taneční vystoupení na módní přehlídce Na křídlech“ Blanky Drahové v Bruntále ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 
5) 21.9. „Výtvarná výpověď dětí“ – výtvarná výstava žáků VO Bruntál v ZŠ Bruntál, cihelní (p.uč.Mgr. Stavárková), 
6) 26.9. “Taneční workshop”- workshop na téma partneringu a práce s těžištěm (p.uč. Kotnauer Juříková), 
 

 

   
                                 Účastníci tanečního wokshopu pod vedením p.uč. Michaely Kotnauer Juříkové. 

 
    ŘÍJEN 

 
    Podle nařízení vlády a Krajské hygienické stanice MSK od 5. října 2020 platí zákaz přítomnosti žáků v ZUŠ, 
tzn., že opět naše škola přechází na distanční výuku. 
Vláda ČR vydala pro školy „INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH 
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19“  
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     Od 12. října 2020 nabylo platnosti nařízení vlády ČR a MŠMT: U základních uměleckých škol se zakazuje 
osobní přítomnost žáků s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole. ZUŠ povinně přešly na 
distanční vzdělávání. Pro žáky je účast v distanční výuce dobrovolná. 
      ZUŠ se ve vzdělávání řídí manuálem „PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 
2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19“. 
Nařízením vlády ČR a MŠMT ČR byl v rámci mimořádných opatření v boji s koronavirem vydán také zákaz 
pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčním způsobem.  

 
7) 20.10. „Školení v programech Google a iZUŠ“ pro všechny učitele v Krnově. Učitelé tak dostali v iZUŠ potřebný 

komunikační prostředek se žáky i s rodiči žáků. Učitelé byli vybaveni tablety, které byly zakoupeny z projetu 
Šablony II.  
 

  
                    Školení učitelů v programech Google a iZUŠ. Školení vedla p.uč..Michaela Kotnauer Juříková. 
 
           LISTOPAD 

 
           Nařízením vlády ČR a MŠMT ČR se upravily podmínky ve vzdělávání v ZUŠ. Od 18. listopadu 2020 vyšly pro   
       ZUŠ „INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ“.  
       Mohlo se vyučovat v individuální výuce prezenčně, a sice tak, že na jednoho žáka byl jeden pedagogický  
       pracovník. V kolektivní výuce se nadále vyučovalo distančně s možností individuálních konzultací (dle  
       rozhodnutí ředitele školy). 
           Na provoz škol a školských zařízení navazovaly manuály „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce  
       2020/2021 vzhledem ke covid-19“, „Metodika pro vzdělávání distančním způsobem“ a „Metodika Ministerstva  
       zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách“. 

Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně.  
 
            PROSINEC 
 
            MŠMT ČR vydalo nové Informace k provozu ZUŠ od 7. prosince 2020: „Výuka žáků ZUŠ v individuální výuce  
       (hudební obor) probíhá prezenčně = na jednoho učitele jeden žák, také v kolektivní výuce (výtvarný obor,  
       taneční obor a LDO) probíhá prezenčně = na jednoho učitele deset žáků.“ 
       Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně.     
 
8) 8.12. „Europea“ – pěvecké a výtvarné soutěže se zúčastnili online žáci HO Opava, ocenění: dvě 1.místa, 2.místo a 

3.místo ( p.uč. Bočková DiS.), 
9) 22.12. „Vánoční koncert“– online koncert žáků HO Opava lze shlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz 

( p.uč. Ing. Pláteníková, p.uč. Pešková Dipl.um., p.uč. Zbořilová DiS., p.uč. BcA. Beňová, p.uč. maestro Gulaco ), 
 

 
          LEDEN 2021 
 
          MŠMT ČR vydalo nové informace k provozu škol do 10. ledna 2021: „Výuka žáků základních uměleckých     
       škol probíhá distančním způsobem.“ 
       Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně. 
  

http://www.zus-krnov.cz/
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10) 4.1. „Tak trochu jiné vánoční přání“ - online taneční ukázky žáků TO Krnov, taneční ukázky žáků TO lze zhlédnout 
na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Kotnauer Juříková ), 

11) 5.1. „Kalendář“ – online výtvarná výstava žáků VO Lichnov, kalendář z prací žáků lze zhlédnout na webové stránce 
školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Tihlaříková ), 

 

    
                         Z kalendáře žáků VO Lichnov. Kalendář vznikl pod vedením p.uč. Mgr. Zuzany Tihlaříkové. 
 
12) 5.1. „Každý sám a přesto spolu“ – online taneční ukázky žáků TO Bruntál, taneční ukázky žáků TO lze zhlédnout 

na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 
13) 6.1. „Jak bylo veselo“ – online taneční ukázky žáků TO Bruntál, taneční ukázky žáků TO lze zhlédnout na webové 

stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Bc. Vlachynská ), 
14) 21.1. „Afrika“ – online výtvarná výstava žáků VO Krnov v ZŠ Krnov, pro žáky a rodiče bylo možné sledovat výstavu 

online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. BcA. Tomášková ), 
 

 
 
15) 30.1. „Vzduch - výtvarná tvorba“ – online výtvarná výstava žáků VO Krnov v ZŠ Krnov, pro žáky a rodiče bylo 

možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. BcA. 
Tomášková ), 

16) 30.1. „Vajíčko – kreslená animace“ – online animované video žáků VO Krnov, animaci lze zhlédnout na webové 
stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč.Mgr. Kernová ), 

17) 30.1. „Výtvarná tvorba I. - distanční výuky“ - online výtvarná výstava žáků VO Krnov v ZUŠ Krnov, pro žáky a 
rodiče bylo možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. 
Mgr. Kernová ), 

 
     
 

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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    ÚNOR 
 

           MŠMT ČR vydalo několik nařízení o provozu škol, které znamenaly, že výuka žáků v ZUŠ od 1. února 2021  
       pokračuje distančním způsobem. 
       Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně. 
 
18) 19.2. „Školní kolo mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2021“ proběhlo v Krnově online způsobem, ocenění: 

čestné uznání v mezinárodním kole dostala žákyně Lucie Petříková ( p.u. Mgr. Kernová ), 
19) 24.2. „Výtvarná výpověď dětí 2021“ – otevření této tradiční výtvarné výstavy vysílala televizní stanice Polar, žáci i 

rodiče mohli sledovat otevření výstavy online ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 
 

   
             Otevření výstavy prací žáků VO Bruntál. Rozhovor s p.uč. Mgr. Dagmar Stavárkovou, učitelkou VO Bruntál. 
 
20) 27.2. „Lidice 2021“ – ocenění: čestné uznání v mezinárodním kole dostala žákyně Lucie Petříková, pro žáky a 

rodiče bylo možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. 
Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková ), 

21) 27.2. „Snoopy – kreslená animace“ – online animované video VO Krnov, animaci lze zhlédnout na webové stránce 
školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová ) 

22) 27.2. „Lidice 2021 – online video prezentace tvorby VO Krnov z mezinárodní výtvarné soutěže, video lze zhlédnout 
na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová ) 

23) 27.2. „Kreslená animace“ – online video prezentace kreslené animace VO Krnov, video lze zhlédnout na webové 
stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová ) 

 
          MŠMT ČR vydalo nařízení O provozu škol 27.února - 21.března 2021: „Provoz základních uměleckých škol     
       podle zákona  č. 117/1995 Sb.: zakazuje se osobní přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém     
       vzdělávání v základní umělecké škole.“ 
 

   BŘEZEN 
 

          MŠMT ČR vydalo nařízení O provozu škol 22.- 28.března 2021: „Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci  
       vláda ČR 2021 přijala krizové opatření, kterým se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu  
       do 28. března 2021“. Individuální výuka a kolektivní výuka probíhá distančně. 

 
24) 2.3. „Živly - výtvarná tvorba“ – online výtvarná výstava žáků VO Krnov v ZŠ Krnov, pro žáky a rodiče bylo možné 

sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. BcA. Tomášková ), 
25) 4.3. „Klavírní koncert“ – online koncert žáků p.uč. maestra Gualca, pro žáky a rodiče bylo možné sledovat koncert 

online, koncert lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. maestro Gualco ), 
26) 9.3. „Jerusalema“ – online taneční výzva pro žáky a učitele ZUŠ s.r.o., pro žáky a učitele bylo možné sledovat výzvu 

online, výzvu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Kotnauer Juříková ), 
27) 9.3. „Výstava prací žáků“ – online výstava VO Bruntál v Městském divadle v Bruntále, pro žáky a rodiče bylo možné 

sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 
28) 15.3. „Živly - výtvarná tvorba“ – online výtvarná výstava žáků VO Úvalno v ZŠ Úvalno, pro žáky a rodiče bylo 

možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. 
Tihlaříková ), 

29) 16.3. „Experimentace se světlem a barvou“ – online výtvarná výstava žáků VO Úvalno v ZŠ Úvalno, pro žáky a 
rodiče bylo možné zledovat výstavu online, výstavu lze shlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. 
Mgr. Tihlaříková ), 

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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30) 25.3. „Výtvarná tvorba II. - distanční výuky“ - online výtvarná výstava žáků VO Krnov v ZUŠ Krnov, pro žáky a 
rodiče bylo možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. 
Mgr. Kernová ) 

31) 25.3. „Včelky – kreslená animace“ - online animované video VO Krnov, animaci lze zhlédnout na webové stránce 
školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová ). 

 
           MŠMT ČR vydalo nařízení O provozu škol 29.března.- 11.dubna 2021: „Vzhledem k nepříznivé epidemiolo- 
       gické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním  
       režimu do 11. dubna 2021. Individuální výuka a kolektivní výuka probíhá distančně. 
         Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně. 
 

    DUBEN  
 

          MŠMT ČR vydalo Informace k provozu ZUŠ od 12.dubna 2021: „Výuka žáků ZUŠ v individuální výuce  
      (hudební obor) probíhá prezenčně = na jednoho učitele jeden žák, v kolektivní výuce probíhá výuka žáků  
      distančně a konzultací se žáky = na jednoho učitele jeden žák.“ 
        Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně. 
 
32) 6.4. „Jarní klavírní koncert“ – online klavírní vystoupení žáků HO Krnov lze zhlédnout na webové stránce školy 

www.zus-krnov.cz ( p.uč. Ing. Pláteníková ), 
33) duben „Hlas Česka“ celostátní online pěvecká soutěž, oceněni tři žáci HO Opava ( p.uč. Bočková Dis. ), 
34) duben „Celostátní přehlídka Čím ta čára - Bludiště“ online výtvarná přehlídka žáků VO Krnov ( p.uč. BcA. 

Tomášková, p.uč. Mgr. Kernová ), 
35) duben „Hudební a výtvarná přehlídka“ online přehlídka žáků VO Krnov ( p.uč. BcA. Tomášková, p.uč. Mgr. 

Kernová ), 

 
   KVĚTEN  
 

          MŠMT ČR vydalo Informace k provozu ZUŠ od 3.května 2021: „Výuka žáků ZUŠ v individuální výuce  
      probíhá prezenčně = na jednoho učitele jeden žák, v kolektivní výuce výuka žáků probíhá stále distančně a  
      konzultací se žáky = na jednoho učitele jeden žák.“ 
         Stále platí nařízení vlády ČR a MŠMT ČR o zákazu pořádání kulturních akcí ZUŠ prezenčně. 
 
36) 1.5. „Afrika“ výtvarná výstava žáků VO Krnov v ČOB v Krnově, pro žáky a rodiče bylo možné sledovat výstavu 

online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. 
Tomášková ), 
 

   
    Plakáty z instalovaných výtvarných výstav žáků VO Krnov v hlavní budově ZUŠ s.r.o.: Afrika, Neonky a Jídlo. 

 
37) 2.5. „Neonky“ výtvarná výstava žáků VO Krnov v hlavní budově ZUŠ s.r.o. v Krnově, pro žáky a rodiče bylo možné 

sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová ), 
38) 3.5. „Jídlo“ výtvarná výstava žáků VO Krnov v hlavní budově ZUŠ s.r.o. v Krnově, pro žáky a rodiče bylo možné 

sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Kernová, 
p.uč. BcA. Tomášková ), 
 

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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39) 3.5. „Hrajeme zase spolu“ -  online klavírní vystoupení žáků HO Krnov lze zhlédnout na webové stránce školy 
www.zus-krnov.cz ( p.uč. Ing. Pláteníková ), 

40) 3.5. „Jarní koncert“ - online vystoupení žáků HO lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( učitelé 
hudebního oboru ),  

41) 12.5. „Dětská výtvarná tvorba“ – online výtvarná výstava žáků VO Zátor, pro žáky a rodiče bylo možné sledovat 
výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. Tihlaříková ). 

 

     
                    „Dětská výtvarná tvorba“ – výtvarná výstava žáků VO Zátor pod vedením p.uč. Mgr. Tihlaříkové. 
 
      MŠMT ČR vydalo informace k provozu ZUŠ od 24. května 2021: „Umožnění výuky v ZUŠ pro 10 žáků  
      v učebně bez testování a pro 11 a více žáků v učebně za určených podmínek, které jsou zveřejněny na  
      webové stránce školy.“ 
 
42) 25.5. „Čim ta čára“ výtvarné soutěže zúčastnili žáci VO Krnov, oceněna byla za výtvarnou práci žákyně Anežka 

Šamajová ( p.uč. Mgr. Kernová ), 
43) 25.5. „Dětská výtvarná tvorba“ - výtvarná výstava žáků VO Úvalno v ZŠ Úvalno ( p.uč. Mgr. Tihlaříková, p.uč. Mgr. 

Kernová ), 
 

   
             Plakáty z instalovaných výtvarných výstav „Dětská výtvarná tvorba“ žáků VO Úvalno a VO Lichnov. 

 
44) 26.5. „Celostátní přehlídka Čím ta čára - Bludiště“ online výtvarná přehlídka ( p.uč. Mgr. Tihlaříková, p.uč. Mgr. 

Kernová ), 
45) 28.5. „Dětská výtvarná tvorba“ - výtvarná výstava žáků VO Lichnov v ZŠ Lichnov ( p.uč. Mgr. Tihlaříková ), 
46) 29.5. „Výletní koncert“ online žáků HO Bruntál, pro žáky a rodiče bylo možné sledovat koncert online, koncert lze 

zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Lenhartová, p.uč. Calaba Dis.), 

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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47) 29.5. „Dětská výtvarná tvorba“ – online výtvarná výstava žáků VO Lichnov v půdní galerii, pro žáky a rodiče bylo 
možné sledovat výstavu online, výstavu lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. 
Tihlaříková ), 

48) květen „Jarní koncert“ online koncert žáků HO Opava ( p.uč. MgA. Procházková, p.uč Pešková ), 
 
 

ČERVEN 
 

49) 5.6. „Malý princ“ – taneční představení žáků TO Bruntál v Městském parku v Bruntále ( p.uč. Bc. Vlachynská, p.uč. 
Lenhartová ), 

     
Taneční představení „Malý princ“ žáků TO Bruntál v Městském parku v Bruntále 

pod vedením p.uč. Bc. Tamary Vlachynské a p.u. Babety Lenhartové. 
 
50) 11.6.- srpen „Landscape festival“ – výtvarná galerie na Hlavním náměstí Krnov a v Octárně Krnov ( p.uč. Mgr. 

Tihlaříková, p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková ), 
51) 16.-18.6. „ZUŠ Open“ – prezentace práce výtvarného oboru, hudebního oboru a tanečního oboru ZUŠ s.r.o. ve 

Smetanových sadech v Krnově, prezentaci lze zhlédnout na webové stránce školy www.zus-krnov.cz ( p.uč. Mgr. 
Kernová, p.uč. Mgr. Tihlaříková, p.uč. MgA. Rosenbaumová, p.uč. Kotnauer Juříková, p.uč. MgA. Procházková, p.uč. 
Strouhal, p.uč. Veliká, p.uč. Zbořil, p.uč. Ing. Pláteníková ), 

52) 17.6. „Odpoledne plné her a soutěží“ – taneční show žáků TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská), 
53) 21.6. „Minimuzikál Pohádka z myší chaloupky“ – vystoupení žáků HO Krnov pro děti v MŠ náměstí Míru a v MŠ 

Svatováclavská v Krnově ( p.uč. Strouhal, p.uč. Veliká ) 
54) 22.6. „Závěrečný koncert„ žáků HO Bruntál v Polárce Bruntál ( p.uč. Lenhartová, p.uč. Calaba Dis., p.uč. Strouhal ), 
55) 23.6. „Tanec je naše radost“ – tradiční taneční vystoupení TO Krnov a TO Opava v Kofola klubu v Krnově ( p.uč. 

K.Juříková, p.uč. Mgr. Kurečková ), 
 

   

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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„Tanec je naše radost“ – taneční vystoupení TO Krnov a TO Opava v Kofola klubu v Krnově 

pod vedením p.uč. Michaely Kotnauer Juříkové a p.uč. Mgr. Daniely Kurečkové 
 
56) 24.6. „Svatojánský koncert“ žáků HO Zátor v Zátoru ( p.uč. MgA. Procházková, p.uč. Mgr. Richter ), 
   

      
          „Svatojánský koncert“ žáků HO Zátor pod vedením p.uč. MgA. Olgy Procházkové a p.uč. Mgr.Libora Richtera. 
 
57) 24.-25.6. „Workshop s J.Slovákem“ – workshop tanečního mistra pro žáky TO Bruntál ( p.uč. Bc. Vlachynská), 
58) 26.6 „Flétnová předehrávka“ – online klavírní vystoupení žáků HO Opava lze zhlédnout na webové stránce školy 

www.zus-krnov.cz ( p.uč. BcA. Beňová ), 
59) 27.6. „Zátorské léto“ – koncert žáků HO Krnov v parku u ZŠ Zátor ( p.uč. Veliká ), 
60) 29.6. „Červnové klavírní muzicírování“ – koncert žáků HO Krnov ( p.uč. Ing. Pláteníková ), 
61) 29.6. „Den otevřených dveří“ – ukázkový tréning pro rodiče ( p.uč. Bc. Vlachynská), 
62) 30.6. „Moje největší štěstí“ – výtvarná soutěž žáků VO Krnov ( p.uč. Mgr. Kernová ), 
63) červen „Dorty a zákusky“ – výstava žáků VO Bruntál v ZŠ Bruntál, Cihelní ( p.uč. Mgr. Stavárková ), 
64) 30.6 „Hudba nás baví“ – online klavírní vystoupení žáků HO Krnov lze zhlédnout na webové stránce školy 

www.zus-krnov.cz ( p.uč. Ing. Pláteníková ), 
 

   
„Hudba nás baví“ – online klavírní vystoupení žáků HO Krnov pod vedením p.uč. Ing. Lucie Pláteníkové DiS. 

http://www.zus-krnov.cz/
http://www.zus-krnov.cz/
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ČERVENEC - SRPEN  

 
65) 7.-9.7. „Výtvarný plenér“ pro žáky VO Krnov ( p.uč. Mgr. Kernová, p.uč. BcA. Tomášková ), 

 

  
               „Výtvarný plenér“ pro žáky VO Krnov ve spolupráci se spolkem Kulturní společnost Krnovsko 
                                 pod vedením p.uč. Mgr. Alice Kernové a p.uč. BcA. Petry Tomáškové 

 
66) 13.-20.8. “Letní taneční soustředění”- letní taneční škola v Trojanovicích pro žáky TO Krnov (p.uč. Kotnauer 

Juříková), 
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Složitá situace ve vzdělávání v naší škole 
 

          Od začátku školního roku byla naše škola, stejně jako ostatní školy“ zaplavovány z vlády ČR, MŠMT, MZ, KÚ 
MSK, KHS apod. množstvím stále nových a nových nařízení, rozhodnutí, metodik, informací k provozu školy, které si 
někdy odporovaly, nebo na výuku v ZUŠ často zapomínaly. Všechna ta nařízení byla jistě opodstatněná, ale nikde 
v nich nebylo ani slovo, kdo desinfekční přístroje do učeben a dalších prostor školy, izolační místnost, bezdotykové 
teploměry, antigenní testy atd. zaplatí. 
           Pro naši školu tímto začalo velmi těžké a složité období. Ne všichni rodiče našich žáků souhlasili s distanční 
výukou a tak jako v minulém školním roce, tak i v tomto školním roce kvůli distanční výuce pokračovalo odhlašování 
našich žáků. Ještě hůře se k nám zachovali někteří ředitelé školských zařízení, v jejichž školách má naše škola 
pronajaty prostory ke vzdělávání. Jednoduše nás smlouva nesmlouva díky mimořádným opatřením nevpustili do 
svých škol a nechali naše žáky a učitele doslova stát na chodníku bez navrácení nájemného. Především učitelé 
kolektivní výuky museli improvizovat a vyučovat pouze distančně. Bez přímého kontaktu s učitelem je online distanční 
výuka nesmírně obtížná. 
          Od začátku boje proti koronaviru naše škola tak přišla cca o 160 žáků. Úbytek žáků měl samozřejmě vliv na 
mzdy učitelů a celkové hospodaření naší školy. 
           Přes všechny tyto nesrovnalosti a neustále se měnící podmínky pro výuku se naši učitelé po zkušenostech 
z minulého školního roku rychle zorientovali a odváděli vynikající práci. Na pravidelných čtrnáctidenních online radách 
jsme operativně řešili vzniklé problémy spojené s výukou a provozem školy. Přibližnou představu, s jakým nasazením 
učitelé vykonávali svou práci a jak si poradili se složitou vzdělávací situací, si lze udělat podle videí na školní webové 
stránce www.zus-krnov.cz. Jinak je celá výuka zaznamenána v archívu iZUŠ. 
 

   
 

 
16.pedagogická rada v respirátorech 26. a 27.května 2021 v jednací místnosti ZUŠ s.r.o. 

 
 
 
 
 

http://www.zus-krnov.cz/
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e) 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 26 let spolek Kulturní 
společnost Krnovsko ( dříve občanské sdružení Kulturní společnost Krnovsko ). 
    Základní umělecká škola s.r.o. je členem: 
= „Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska“ - komory uměleckých škol se sídlem v Praze, V Olšinách 7, 
= „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. – 31.12.2020 
Datum: 26.července 2021 
Výrok auditora: „Podle našeho názoru výkaz zisku a ztráty je ve všech významných (materiálních) ohledech sestaven 
v souladu s metodami účtování a oceňování podle českých účetních předpisů.“ 

 

 
Z výuky TO Bruntál p.uč. Bc. Tamary Vlachynské. 
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Část IV. 
Údaje o pracovnících školy 

 
Počty pracovníků:  

 

Školní rok 2020-2021 
 

Fyzické osoby 
Přepočteni pracovníci 

na plné úvazky 

Pedagogičtí pracovníci 25 14,63 

Nepedagogičtí pracovníci 7 5,89 

Celkem pracovníci 32 20,52 

 
Odborná a pedagogická způsobilost učitelů 

 
  

vzdělání 
 

kvalifikace 
 
poznámky k úvazku 

      
        výtvarný obor: 

1. Mgr. BcA. Alice Kernová vysokoškolské úplná kvalifikace  

2. Mgr. Dagmar Stavárková  vysokoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec 

3. BcA. Petra Tomášková vysokoškolské úplná kvalifikace  

4. Mgr. Zuzana Tihlaříková  vysokoškolské úplná kvalifikace metodik pro výtvarný obor ZUŠ s.r.o. 

     
       taneční obor: 

1. Michaela Kotnauer Juříková středoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec, metodik pro TO ZUŠ s.r.o. 

2. Mgr. Daniela Kurečková vysokoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec 

3. Bc. Tamara Vlachynská  vysokoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec 

      
       literárně-dramatický obor: 

1. MgA. Natálie Gebauerová  vysokoškolské úplná kvalifikace  

2. MgA. Jitka Rosenbaumová vysokoškolské úplná kvalifikace metodik pro literárně-dramat.obor ZUŠ s.r.o. 

       
       hudební obor: 

1. BcA. Magdaléna Beňová vysokoškolské úplná kvalifikace  

2. Žaneta Bočková DiS.  středoškolské úplná kvalifikace  

3. Miroslav Calaba DiS. středoškolské úplná kvalifikace  

4. MgA.,Mgr. Dorota Grossová vysokoškolské úplná kvalifikace  

5. maestro Gian Luca Gualco  středoškolské úplná kvalifikace  

6. Jindřich Kupka středoškolské úplná kvalifikace  

7. Babeta Lenhartová středoškolské úplná kvalifikace  

8. Zdeněk Mikeška středoškolské úplná kvalifikace  

9. Hana Pešková Dipl.um. středoškolské úplná kvalifikace  

10. Ing. Lucie Pláteníková DiS. vysokoškolské úplná kvalifikace  

11. MgA. Olga Procházková vysokoškolské úplná kvalifikace  

12. Mgr. Libor Richter vysokoškolské úplná kvalifikace  

13. Václav Strouhal středoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec, studující 

14. Marie Veliká  středoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec, metodik pro HO ZUŠ s.r.o. 

15. Pavel Zbořil  středoškolské přiznaná kvalifikace výkonný umělec 

16. Tereza Zbořilová DiS. středoškolské úplná kvalifikace  

   
 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 2020-2021 

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

 
Typ studia 

Počet zúčastněných 
pracovníků 

Studium na konzervatoři  1 

Vzdělávací semináře v Šablonách II 24 

 
 

Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků 
a plán pedagogického a odborného vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
1) Absolvování 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 seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů tanečního oboru: p. Michaela Kotnauer Juříková,  

p. Bc. Tamara Vlachynská, p. Mgr. Daniela Kurečková, 
3)   Absolvování seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů hudebního oboru: p. Žaneta Bočková DiS.,  
      p. BcA. Magdaléna Beňová, p. Miroslav Calaba DiS., maestro Gian Luca Gualco, p. Ing. Lucie Pláteníková DiS., p.  
      Babeta Lenhartová, p.Mgr. Libor Richter, p. Václav Strouhal, p. Marie Veliká, p. Pavel Zbořil, p. Tereza Zbořilová  
      DiS. 
3) Absolvování seminářů pořádaných k odbornému školení učitelů literárně-dramatického oboru: p. MgA. Jitka  

Rosenbaumová. 
 

    

 
Posezení učitelů – ukončení náročného a složitého školního roku v hospůdce Cvilínka 30.6.2021. 
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Část V. 

Další údaje o zařízení 
 

Základní umělecká škola s.r.o. spolupracuje při zajišťování kulturních akcí s celou řadou organizací a institucí: 
 

1) s Městským úřadem v Krnově: při zajišťování kulturních akcí města. 
2) s Obecním úřadem v Úvalně a Základní školou v Úvalně: při spolupořádání kulturních akcí a výtvarné 

výstavy „Dětská výtvarná tvorba“,  
3) se Základní školou v Lichnově: při zajišťování výtvarné výstavy „Barevný svět dětí“, 
4) s Obecním úřadem v Zátoru a Základní školou Zátor: při zajišťování výstavy „Dětská výtvarná tvorba“, 
5) s Obecním úřadem v Branticích: při zajišťování výstavy „Dětská výtvarná tvorba“, 
6) s Československou obchodní bankou a.s., pob. v Krnově : při zajišťování výtvarné výstavy „Krnovské  

malování“  
7) s Městským informačním a kulturním střediskem v Krnově: při zajišťování tradiční výtvarné výstavy 

„Výtvarná výpověď dětí“, 
8) s Kofola clubem v Krnově: při zajišťování představení „Tanec je  naše radost“ a „Tanec mezi tóny“, 
9) s Městským divadlem v Bruntále: při zajišťování výstavy „Výtvarná výpověď dětí“ a při zajišťování tanečních 

představení žáků TO Bruntál, 
10) se Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska: ZUŠ s.r.o. je členem umělecké komor SSŠČMS,  
11) se spolkem MÚZA: při školeních pro ředitele školy, 
12) 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 od roku 2020: 

p. PaedDr. Drahomír Malovaný: předseda,  
p. Mgr. Petra Malovaná: 1. místopředseda, 
p. Mgr a BcA. Alice Kernová: 2. místopředseda, 
p. Michaela Kotnauer Juříková: jednatel, 
p. ing. Jaroslav Ručka: hospodář, 
p. Marie Veliká: člen představenstva, 
p. maestro Gian Luca Gualco: člen představenstva, 
    dozorčí rada: 
p. BcA. Petra Tomášková: předseda dozorčí rady,  
p. Pavel Zbořil: člen dozorčí rady, 
p. Václav Strouhal: člen dozorčí rady. 

 
 

Tradiční kulturně umělecké aktivity s partnery školy 
    

   V období mimořádných opatření byla na minimum omezena spolupráce s tradičními partnery naší 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 náměstí Míru 12: spolupráce s hudebním oborem Krnov, 
= Mateřská škola Krnov Svatováclavská 13: spolupráce s tanečním oborem Krnov, 
= Základní škola Krnov, Žižkova 3: spolupráce s literárně-dramatickým 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 Zátor: pořádání výstav „Dětská výtvarná tvorba“, 
= Obecní úřad Brantice: pořádání výtvarných výstav, 
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= Obecní úřad Lichnov: taneční vystoupení na Dnech obce, 
= Základní škola Bruntál, Cihelní 6: pořádání výtvarných výstav a hudebních koncertů, 
= Základní škola Lichnov: pořádání výtvarných výstav, taneční vystoupení na akcích školy, 
= Základní škola Opava, Šrámkova 4 : pořádání výtvarných výstav, hudebních koncertů, 
= Základní škola Úvalno: pořádání výtvarných výstav, 
= Základní škola Zátor: pořádání výtvarných výstav a hudebních koncertů, 

 
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, 
= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: celostátní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR ve Šternberku,  
   krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ … 
= Spolek MÚZA: semináře pro ředitele a učitele ZUŠ, společné kulturní akce v Moravskoslezském kraji. 

 
Trend rozvoje a priority školy 

 
      Novou prioritou naší školy je překonat náročné období mimořádných opatření, neztrácet zájem žáků o práci v ZUŠ,  
i když se museli vzdělávat distančním způsobem a stabilizovat počty žáků, kteří překonali distanční vzdělávání. 
      Při vzdělávací práci Základní umělecká škola s.r.o. sleduje několik cílů. 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. 
     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. 
      Naše škola i nadále bude pokračovat v tradičních akcích: „Výtvarná výpověď dětí“, „Dětská výtvarná tvorba“, 
„Barevný svět dětí“, „Krnovské malování“, „Krnov-mé město“, „Oči dokořán“, „Tanec je naše radost“, „Tanec mezi tóny“, 
v tanečních představeních, ve vystoupeních na městských a obecních akcích, 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 na www.zus-krnov.cz. 
 

 

Zdárné ukončení Šablon II  
 

      Dvouletý projekt Šablony II vyhlášený MŠMT, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009528, 
název projektu: „Vzdělávání pedagogů ZUŠ s.r.o.“ musel být v důsledku mimořádných opatření prodloužen až do 
konce února 2021. Díky prodloužení termínu a svědomité práci paní Mgr. Petry Malované, která měla na starost 
komunikaci s MŠMT a vyúčtování všech ZZOR, se povedlo projekt Šablony II zdárně dovést do konce. I tak musela 
naše škola vrátit MŠMT díky mimořádným opatřením ( distanční vzdělávání ) a nespolehlivosti některých našich 
učitelů z původní dotace …………..Kč nevyčerpaných 171.961,- Kč. Je pravda, že administrování projektu nebylo 
snadnou záležitostí, ale i to byla dobrá zkušenost, která také dovedla náš projekt do zdárného konce. 
      Celkem lze zhodnotit projekt Šablony II pro naši školu jako přínosný. Většině našich učitelů projekt poskytl 
zajímavé a obohacující vzdělávání, což se pak kladně promítlo do jejich výuky.  
      Děkujeme za Šablony II. 

   

 

Část VI. 
Zhodnocení a závěr 

 

       Základní umělecká škola s.r.o. se během 28 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, výtvarné plenéry, 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 mnohá 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. 
       V tomto školním roce již od začátku října 2020 až do konce května 2021 byla naše škola postavena před 
nestandardní nesnadné a složité vzdělávací období. Vzdělávání se řídil nařízeními MŠMT převážně online distanční 
formou a nemohly se ani konat žádné kulturních akce, které za normálních okolností jsou pro žáky tou nejlepší 
motivací k práci. Přes všechny obtíže se podařilo nesmírným úsilím našich učitelů a ostatních pracovníků školy 

http://www.zus-krnov.cz/


 19 

zvládnout uplynulý školní rok, za což jim patří velké poděkování. Bez jejich obětavé a tvůrčí práce by se naše škola 
nemohla nadále rozvíjet. 
 
       S „Výroční zprávou o činnosti školy“ byli pedagogičtí pracovníci seznámeni a následně byla výroční zpráva 
projednána na pedagogické radě dne 25.srpna 2021. 
     
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Výroční zprávu o činnosti školy podle podkladů učitelů zpracoval:  
 
 
 
 
 PaedDr. Drahomír Malovaný, ředitel školy ………………………………………… 
 
 V Krnově dne 25. srpna 2021 
 

   
 

 


