
Výroění zpráva
za školní rok 20L6/Z0 17

ZákLadní umě].ecká škola Bohuslava
Havířov-Město, Na Schodech L ,

příspěvková organizace
!,rww . zusb-trawirov . cz

MartinŮ,

Právnj- forma :

rč:
Zřizovate1 :

Zápís do školského rejstří-ku :

Kapacita školy :

Posledrrí inspekce : :

Příspěvková organizace

6233L663

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18
Ostrava

Zástupce statutárního orgánu školy :

Mgr. art. .Tan Soukup

Mj-sta poskytovaného vzdělávání :

1. 736 01 Havířov-Město, Na Schodech L/256 (objekt RPG Ostrava)
2. 136 01 Havířov-Město, Na Schodech 2/25B (objekt RPG Ostrava)
3. 736 01 Havířov-Město, Sadová 29 (ob]ekt Moravskoslezského kra;e)
4. 136 01 Havířov-Podlesí, A. Jiráska 2/l5l9, (oblekt města Havířov)
5.736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 29 (objekt města Havířov - ZŠl
6.136 O1 Havířov-Bludovice, Frýdecká 37 (objekt města Havířov - ZŠ)
1. 136 01 Havířov-Podlesí, Mlád,ežn:_cká 1564 (ob;ekt města Havířov- ZŠ)
8. 735 42 Horní Těrlrcko 419, Těrfrcko (objekt obce Těrlicko - ZŠ)
9. 136 01 Havířov-Podlesí, U Stadionu 1325/2b
10.739 53 Hnojník, Třanovíce 92 (ob;ekt obce Třanovice)

19. 4. 2006

1200 žákil

L2. - t4. L. 2oL6, L8. 1. 2oL6



Úvod

Základní uměfecká škola Bohuslava Martinů patří mezi nej větší školy
v Moravskoslezském kral:.. Za 60 let své existence si vybudovala pevnou pozici
v konkurenci jiných škol či organizací.

Výsledky žáků v soutěžích i v počtech jejich přijetí na uměfecké školy t.aké
dokládaji t.uto skutečnost.. Prioritou však pro nás je rozvileni a kuftivace
osobnosti každého žáka prostřednictvím umění.

obecná charakteristika
ZUŠ B. Martinů poskytule v souladu se zákonem č. 56t/2O04 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyššim odborném a jiném vzdělávání (Štotstý zákon)
záktady vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech. Současně také připravuje
žáky ke studiu na středních školách uměleckého směru, konzervatořích, na
pedagogických fakultách vysokých škol a na vysokých školách uměleckého směru.

zus B. Martinů zřízw)e obory :

hudební
výtvarný
taneční
l i te rárně -dramat. i c ký

Forma studia
- přípravné
- základní T. a ]T. stupně
- studium pro dospělé

Pracovníci školy
Celkem uěitelů Aa

3-

To

fyztcký počet k 30. 6. 2011
dohody o provedení práce

Ho
26, 63

v pracovnim poměru

Vo
4

LDo
0,50úvazek

ce]-kem 32,868

Výchovně vzdělávací činnost garantuj í pedagogové na základě zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnicich v platném znění, ze3ména
absofventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol.

Ostatní pracovníci

Korepeti ce 1 - fyzická osoba, L). 0.400 úvazku
11 - Dohody o provedení práce

Celkem správních zaměstnanců

1 - fyzické osoby tj.
5-Dohodyoprovedení

6,500 úvazků
P! óLc
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Pedagogiětí pracovní-ei

obor kvalifikace prac..zařaz. úwazek

Mqr. et Mgr Gabriela Guziurová
Tol i cz<ova HN vysokoškolské e stat. orgánu

Bezděk Václav fagot vyšší odb. pedagoq 1
Bystroňová Marta housle vyšší odb. pedaqog 1

.-.- __="
,,,jf,. Jo,u!5_,o Jo _l-,c/ ý\SoKoS<o,SKe p"Oagoq- ,a-b
Gajanová Zuzana zpěv vyšší odb. pedaqoq
Gaw}owski Emilj an vyšší odb. pedaqoqkytar:a 0,34B
Mgr. Gerda Josef vys okoš kol s ké pedagoq 0,5,1 2
Grigor Václav dechy, kytara vvšší odb. o
Hanus Pavel kytara vyšší odb. pedaqoq

1
0,609
7Honsová Oldřiška klavír,zpév vyššr odb. pedagog

r. Horská Jana K_av]l/ HN vyso<oškols<e
Bc. Klezla Lucie VO vysokoškolske pedagoq a , 42B
B.. Klihorrá Bu.bo.. .ko.d.or.,EKN,ry"okoškol"ké
KLuková Danuše klavír vyšší odb. pedaqoq a , ů 4
Bc. kožmínová lvana tanec vvsokoškolské pedagoq 1
Krpel Vojtěch kytara střední odb. pedagog
kubiczek pavel vyšší odb.
Kučerová Ludmifa klavír, akordeonKucerová Ludmifa klavír, akordeon vyšší odb. pedagog O, B7O
Kupská Miros}ava klavír vyšší odb. pedagog a , 41 8
Mgr. Kypastová Mariina klavír vys oko š kol s ké pedaqoq 0,870
Lehotský Andrej kytara vyšší odb. pedagog
Tng. Libosková Kristýna igchy vysokoškolské pedagoq
14qr. Matuš_nska íar-n ZpeV vysokoškolské pedaqoo
Matušínský Vladimír bi cí vyšší odb. pedagog
BcA. Nagy Daniel housle vysokoškolské pedagog a,26L
,._r". :,l;

-'_N!.d .._o. I d ,J V/5 KOSK._Pajurková Lenka hoboi vyšší odb. pedaqoq
BcA. Panasevych Ekaterina klavír vysokoškolské pedaqoq 0, B70
Pawera Martín, ak.mal. VO vysokoškolské pedagog

Poko.-á X.rér-še oř.f_Ie -82
Porubová Ludmíla kfavír vyšší odb. pedagoq a ,522Rabenseifner Aleš, ak.mal. Vo vysokoškolské pedagoq a,r14

a ^a _ a -

Sedfářová Darina klavír .,yšší odbo.r,.é pedagoq 1
Sej korová Darina klavír vyšší odb. pedaqoq n ??a
§4iyček Karel dechy vyšší odb. pedagog a ,26I
Ygr.art.Jan Soukup dechy vysokoškolské pedagog 0,782
Stefková Dagmar, ak.mal. VO vysokoškoLské pedagog 1

Celkem 32,868

1
l

1
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Úaa3e o přijímacj-m řízení ve školním roce 2OL6/2OL7

obor přihlášeno celkem přij ato

Ho

To

Vo

LDo

zuš celkem

l41

24

104

13

288

L41

24

l04

13

288

;m

lffi

tl,
l

Výsledky rrýchovněvzděIávací práce

Slavnostním veřejným absolventským vystoupením - koncertem, výstavou
a tanečním vystoupením ukončilo I.a II. stupeň základního studia :

39 ZaKu HO
J LdLL lV

12 žáků Vo
1 žák LDo

obor prospělo s vyznam. prospě1o neklasifikováno neprospělo

Ho

1U

Vo

LDo

zuš celkem

497

90

249

2l

851

1052

22

9252

Péěe o talentované žáky

Na základě doporučení umě]_ecké rady školy a úspěšně vykonaných zkoušek
schválilo ředitelství školy celkem 15 žákůn udělení horní hodinové dotace.

Pro rok 2011 /2018 byla přiznána horní hodinová dotace 14 žákům.



žáci celkem z toho To Vo Ho LDo

1039 Ia4 215 639

Základní studium I. stupně rozšířené studium I. stupně

2l

B55

Základní studium II. stupně

I13

Studium pro dospělé Ho vo To LDo

studenti sš 11

Absolventi I. stupně celkem Ho vo To LDo

2235

Absolventi II. stupně celkem Ho Vo To LDo

l12a

"m

p.L
a

9
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Přehled uěebních pJ.ánů

Učební plány pro ZUŠ schválilo uŠvr Čn dne 26. 6. 1995 pod č. jednacím
18.418/95-25 s účinností od 1. 9. 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2aa2 pod
č. jednacím 18 455/2a02-22 s platností od 1. 9.20a2, pro taneční obor dne 1-
5. 2003 pod č. jednacím I1 62a/2a03-22 a č. ;ednacím l1 62l/2aa3 s platností
od 1. 9. 2a03, pro 1iterárně-dramatický obor pod č. jednacím 22 225/2a04-22
s platností od 1. 9. 20a4 a pod č. 1ednacim 22 a35/20a5-22 s platností od 1.
9. 2a05.

Výuka přípravného, 1.- 5. ročníku T. a II. stupně probíhá podle jednotlivých
studijních zaměření Školního vzděfávacího programu.

Výchovně vzdělávací činnost v TO, VO a LDO probíhá formou kofektivní výuky
a v HO formou individuáIni, skupinové a kofektivní výuky, která zahrnuje
širokou škálu klasických hudebních nástrojů. Žáct školy se mohou zapojovat do
komorních, souborových, orchestrálních těles, hudebnich skupin
a pěveckých sborů :

Orchestry, sbory

Taneční orchestr

Junior Jam Session

komorní sorrbory

Bittmara

Band

Petrkl í č

Lučínka

28 členů

25 členů

13 členů

členů

členů

členů

čfenů

členů

členů

členů

členů

členů

členů

členů

24 čfenů

Soubor dechových nástrojů dřevěných

Soubor dechových žesťových nástrojů BRASS IARTvJA 9 členů

Soubor zobcových a příčných fléten L6

Komorní soubor MUZICULUS

Komorní soubor FLAUTETINO

Kyrarový soubor

Houslový orchestr DOLCEVIOLINI

Houslový soubor SUZUKI

Dětský pěvecký sbor Studánka

13

I2

11

Přípravný pěvecký sbor

Pěvecký sbor Meandry

Přípravný pěvecký sbor

l9

36

l4

20Pěvecký komorní sbor Be1 Canto

Pěvecký komorní sbor

komorní těfesa:
SENZA Trio - 2 housle, klavír
hudební skupina



Plán DVPP na školní rok 2OL6/2OL7:

Semináře :

Semináře pro učitele zobc. fléten a klavíru na
Seminář pro učitele dechových nástrojů ..Dechové
Akordeonový seminář v Klimkovicích
Seminář pro učitely kytary na JKO
Taneční seminář praha
Cefostátní setkání učitelů LDO
Seminář pro Hudební nauky Olomouc

JKo
soboty" - konzervatoř Brno

mezinárodní interPretační soutěž,,Karel Ditters z Dittersdorfu.. Vídnavapísňová soutěž Bohuslava Martinů Praha
mezinárodní pěvecká soutěž v klasickém sólovém zpěvu 01omoucokresní kofo soutěže MŠMT ČR ve hře na klavír
okresní kolo soutěže MŠMT Čn ve hře na housle
okresní kofo soutěže MŠt{T ČR ve hře na kytaru

- výt-varná soutěž ,,Vánoční malování.. Znojmo
- výtvarná soutěž ,,Alšova země.. Praha
- krajské kolo soutěže UŠur ČR ve hře na klavír
- krajské kolo soutěže MŠMT Čn ve hře na housle
- krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na kytaru
- pěvecká soutě ž ,,Talent.. Havířov a Karviná
- mezinárodní klavirní soutěž,,Pianoforte per tutti..
- mezinárodni soutěž ,,PRO BOHEMIA* Ostrava
- mezinárodní housfová soutěž ,,o cenu Václava Krůčka..
- soutěž moderního a scénického tance Hlučínský talent - Hlučín- houslová soutěž Újezdská notička - Ujezd u Brna
- mezinárodní kocianova houslová soutě ž Ústi nad orlicí
- pěvecká soutěž ,,Rozvile1 se poupátko..
- krajská soutěžní přehlídka talentovaných žáků ostrava
- mezinárodní interpret-ační soutěž ,,Novohradská flétna.. Nové Hrady- cef ostátní dětská hudební sout.ěž ,,Prag.ue Junior Note.. Praha- ústřední kolo soutěže UŠUr ČR ve hře na klavir
- krajská přehlídka dětských pěveckých sborů orlová
- kra;ská soutěŽní Přehlídka MŠMT Čn pro )azzové soubory a ostatní orchestry- celostátní housfová přehlídka,,Mládí a Bohuslav Martinů.. polička
- ústřední kolo soutěže UŠUT ČR ve hře na housle
- pěvecká soutěž ,,O cenu Leoše Janáčka.. Ostrava
- ústřední kolo soutěže UŠUT ČR ve hře na kytaru
- soutěžní přehlídka ve hře na EKN ,,Nová konfrontace..
- výtvarná soutěž ,,V Ť-ýpí bydlím, čelenku z peří mám, namaluj mě.'- výtvarná soutěž ,,Růň, člověk a hra..
- autorské výstavy pedagogů VO

Výjezdy a studijní pobyty:

Soutěže:

- výtvarný plenér žáků Vo - Beskydy - listopad 2a16 a červen 2017

8



Soutěžní ěinnost pedagogů a žáků zUŠ B. t"íartinů

Ministerstvo škofství, mládeže a tělovýchovy Čn vyhlásilo pro školní rok
2016/2017 soutěže a soutěžní přehlí-dky žáků základních uměleckých škol ČR v
hudebním a taneěním oboru ě.j. MŠMT-29864/2ot5-L

Hudební obor - hra na klavír

- hra na smyčcové nástroje

- hra na kycaru (včerně komorní hry)

* hra dechových orchestrů

- hra )azzovych souborů a oscatní ch orchestrů

Výtvarný obor
- soutěžní přehlídka

ocenění statutárního města Havířova

TAJ,ENT RoKU 2ot6

Michaela Hoppová - zobcová flétna - pedagog Květuše Pokorná

přehled r:rrístění v soutěžích ušur čn
a dalších mezinárodrrích soutěžích

viz příloha ě. 1 - tabulka soutěžní ěinnosti

9



Umělecká a odborná prezentace žáků a pedagogú
Základrrí uměleeké školy Bohuslawa l,íartinů Hawířov

ve školním roce 2OL6/2OL7

zíŘí zota

Výchowné koncerty pro ttŠ ,,trochu jinak" - setkání pedagogů s dětmi MŠ

Ří.reN 2ot6

seminář taneěního oboru - praha

Návštěva německého orctrestru Die tautstarken + společný koncert
Tanečního orchestru ZUŠ B. Martinů, ZUŠ L. Janáčka a německého orchestra

Koncert v lázní-ch Klimkovice

Hudební podveěery - koncertní sál ZUŠ Sadová

Seminář ,,Dechová sobota" - konzervatoř Brno

Interpretaění soutěž K. Ditterse - Vidnava

Mezinárodní pěvecká soutěž B. Martínů - Praha

LISToPAD 2oL6

Výtvarný plenér žáků VO - Beskydy - Morávka

Vernisáž prací žáků k 60. wýročí ZUŠ B. Martinů

Slavnoslní koncert k 60.rr,ýroěí ZUŠ B. Martinů

Klavírní festival - Opava

Hudební podveěery - koncertní sál ZUŠ Sadová

pěvecká soutěž - zuš Žerotin olomouc

PRosINEc 2016

Koncert ,,Mikuláš je tu zas..." - Kulturní dům Radost

Vystoupení na Vánoěním jarmarku - ZŠ Mládežnická

í0



Vernisáž prací žáků rr,ýtvarné}ro oboru s vánoění tématikou - galerie ZUŠ

předvánoění koncert - stonava

Předvánoění hudební podveěery - koncertní sál ZUŠ Sadová

Předvánoění koncert - Domov pro seniory

Adventní koncert ZUŠ B. Martinů - kostel sv. Anny Havířov

LEDEN 2017

Vystoupení na Novoroěním koncertě - Havířov-Bludovice

Vystoupení na Novoroěním koncertě - knihovna Ostrava

seminář - dechová sobota - konzervatoř Brno

Vernisáž prací žáků Twůrěí fotografie - galerie ZUŠ

Hudební podveěery - koncertní sál ZUŠ Sadová

Třídní koncerty pedagogů zUŠ - koncertni sál ZUŠ Sadová

Koncert, kytaristy iliří-ho Mecy - koncerní sál ZUŠ Sadová

štotní kolo soutěže ušur čR ve hře na klavír

Vystoupení- "Pohádková neděle" - Lázné Klimkovice

úHon zorz

Ples školy a Klr.lbu rodiěů a přátel ZUŠ B. Martinů - restaurace
xNa LapaCCe, senov

Štotní kolo soutěže uŠur Čn ve hře na kytaru

Š:<otní houslová přehlí-dka - koncertní sál zuŠ Sadová

Koncert pro Lázně Klimkovice

Hudební podveěery - koncertní sál ZUŠ Sadová

Třídní koncerty - koncertni sál ZUŠ Sadová

Okresní kolo soutěže Mšt"fl čR ve hře na klavír

Okresní kolo soutěže Mšr,íT čn ve hře na housle

Předehrávka alrsolventů I. a II. stupně pěveckého oddě].ení
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Vernisáž prací žáků rr,ýtvarného oboru - gaterie ZUŠ

Předehrávka absolventů I. a II. stupně klavj-rního od,dělení

Seminář - Dechová sobota - konzervatoř Brno

BREZEN 2017

Okresní kol.o soutěže tUŠUr ČR ve hře na kytaru

Kytarová soutěž PRjAGuitarra Clássíca 2017 - Praha

t. a 2.kola pěvecké soutěže Talent Havířov

IÝorkshop pro MŠ - výtvarný obor

Vernisáž prací žákfl rr,ýtvarného oboru - Galerie VO

Krajské ko1o soutěže UŠUr ČR ve hře na klavír

Akordeonorr,ý seninář - Kfimkovice

Krajské ko1o soutěže tlŠUr ČR ve hře na housle

K].avírní soutěž ..Pianoforte per tutti'' Příbor

Koncerty absolventů r. a II. stupně - koncertni sál ZUŠ Sadová

Třídrtí- koncerty - koncertní sál ZUŠ Sadová

DUBEN 2017

Dechová sobota - konzervatoř Brno

koncerty absolventů r. a Ir. stupně - koncertní sál zuš sadová

Třídní koncerty - koncertní sál ZUŠ Sadová

Celostátní houslová soutěž V. Krůěka - Nový Jičin

Koncert Moravskoslezské Sinfonietty - Řepiště

Vystoupení na vernisáži Region Foto

Vystoupení na vernisáži M. M. Čechové

Soutěž ve hře na EKN ..Nová konfrontace''

Mezinárodrrí- soutěž §PRo BoHEMIA,/ - ostrava

12



Fagotow,ý koncert - Janáčkova konzervatoř Ostrava

Houslová soutěž "Újezdská notiěka''

ústřední koIo soutěže tušut čn ve hře na klavír

Vernisáž prací žáků rr,ýtvarného oboru - galerie ZUŠ

Vystoupení Taneěního orchestru - Ostrava-Polanka

FináIe pěvecké soutěže Talent Havířov

Houslová soutěž Újezdská notiěka - Ú:"zd u Brna

I§/ETEN 2017

Houslová přehlídka - Polička

Vystoupení akordeonistů v literární kavárně - Český Těšín

Přehlídka taneěního oboru - ZUŠ r.. Janáčka Haviřov

Ústřednj- ko1o soutěže Ušut čR ve hře na housle

Dechová soutěž ,,Novohradská flétna.\ - Nové Hrady

Pěvecká soutěž ,,Rozvíjej se poupátko.. - Třinec

Taneění přehlídka "Hluěínský talent/'

Pěvecká soutěž L. Ja,náěka - lidová konzervatoř Ostrava

Vystoupení žáků v kostele Don Bosko - Ostrava

Spoleěný koncert Taneěního orchestru ZUŠ B. Martinů, orchestru
ZUš L. ilanáěka a švédského orchestru - ZUŠ L. Janáčka Havířov

Koncerty a]rsolventů I. a II. stupně - koncertni sál ZUŠ Sadová

Třídní koncerty - koncertní sál ZUŠ Sadová

Spoleěný koncert žák:ů ZUŠ B. Martinů a ZUŠ B.Smetany Karviná -
Regionální knihovna Karviná

ústřední ko1o soutěže r"ršut čR ve hře na kytaru

Koncert sorrborů * taneění akadenie ZUš s. tlartinů - KDpB Haviřov

promenádrrí koncert Taneění-ho orchestru v karviné-Darkově

í,l bí\\

*i4ir,nl
]_,lt jŤ L+lrl

lll i/il; 11
ó(\,#r

Koncert Talenty regionu - Janáčkova konzerva

Vernisáž rrýtvarných prací žáků - galerie ZUŠ



čeavEN zotz

Postupové zkoušky

Koncert vítězů krajských kol - Hradec nad Moravici

Vystoupení na ,rNoci kostelů..

Plenér žáků výtvarného oboru - Morávka

Vystoupení žáků pro jr:bilanty SPCCH - Havířov

Vystoupení žáků a pedagogů v havj-řovských MŠ

Výstava prací žáků Twůrěí fotografie ,,Havířovské dvorky..

Letní koncert filmové hudby s Moravskolezskou sinfoniet,tou - úěast sborů
ZUŠ-ŘepištěaBaška

Koncert kape1 a souborů - Jazz club Havířov

Třj-dní koncerty - koncertní sál ZUŠ Sadová

Inspekění ěinnost provedená Českou školní inspekcí

ČŠI provedla na naší škole kontrofu ve dnech 12. - 14. ledna 2016
a 18. ledna 2016
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Základrrí údaje o hospodaření školy

H]avním zdrolem financí na pokrytí provozních nákladů
za vzdéLávání.
Ve školnim roce 2016/2017 bylo vybráno v T. pololetí 1
a ve IT. pololetí l 481- 610,- Kě.

školy je úplata

518 380,- Kě

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů a odvodů do FKSP jsou plně hrazeny
dotací zřizovatele. V roce 2016 bylo vyplaceno 18 457 918,- Kě.

. ---1Hospodaření ZUS B. Martinů skončilo v roce 2016 zlepšenýrn hospodářsk1ml
výsledkem ve výši 94 443,50 Kě :

HV z hlavni činnosti 13 932,50 Kě
HV z vedlejší činnosti 80 511,- Kě

Výsledek byl přidě]_en dle usneseni 72/937 ze dne 25. 4. 20I'7 do Rezervního
fondu ve výši 94 443,50 Kě.

Za kurzovné v rámci doplňkové činnosti bylo vybráno 174 92O,- Ké.

Úaa3e o úplatě za vzdělávání :

Vyhláška MŠMT Čn urtaaá rodičům, hradit náklady na výuku ve výši nelméně 20%
průměru z celkových neinvestičních nákj-adů na žáka ročně.

Vzhledem k této skuteěnosti byla stanovena rr,ýše úplaty za vzdéLávání
pro šk. rok 2Ot6/2O!7 s pJ-atností od 1. 9. 2Ot6:

připravná hudební výchova 180.- Kě/něsíc 1 800,- Ií.é/rok
individ. výuka - hudebni obor 340,- Kě 3 400.* Kč
individ. výuka (2 - 4 žáci) - HO 260,- Kě 2 600,* Kč
individ. výuka (2 - 4 žáci) - zpěv 260,- Rě 2 600,- Kě

sborový zpěv 140.- Kč 1 400,- Kě

výtvarný obor 280,- Kč 2 800,- Kě
tvůrčí fotoqrafie 220,- Ró 2 2OO,- Kč

připravná tanečni výchova 180,- Kč 1 800,- Kč
taneční obor 22O|- Ké 2 2OOr- Kč

přípravná literár-dram. výchova 180,- Kě 1 800r- Kě
literárně-dramatický obor 2OO,- Ré 2 000,- Kč

Úplata za vzdělávání talentovaných žáků :

v připadě výuky HO a VO * pololetní platba ve VO 1 000,- Kč

v případě výuky HO, VO a TO - pololetní platba ve VO 1 000,* Kě
pololetní platba v TO 600,- Kě

individuální výuka HO - třeti obor - 50U úplaty

Kurzy pro dospěIé - hudební obor
Kurzy pro dospělé - výtvarný obor

,72o,- Ró
320,- Rě

7 2o0,- Kě
3 200,- Kě
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pořízení uěebních pomůcek a materiálně technické vlrbavení
a údržba objektů ZUŠ B. Martinů v roce 2OL6/2OL7

Uěební pomůcky

a -, ].-.l _ --Z 
^ 

ÁyLdrcl

Basová kytara
I\yLdId

2 x hoboj
Combo
Recorder
Kamera
Fotoaparát
2 x pl-aninové židle
El. klávesy
Zástěna pro bicí
4 x pozadí pro foto
\t.trT7 aŤ7^t!Luu!V/

Sušák na výkresy
Kostýmy
Obaly a kufry na hud. nástroje
2 x mikrofon

Celkem

Oprarry a údržba majetku

Malováni chodeb školy
Oprava hudebnich nástrojů
Laděni kfavírů
Oprava pódia v konc. sáIe
Vlnněna koberců 7

Výměna krytů na topení
Oprava techniky a pŤislušenství

Celkem

Technika

pc ekonomka
PC foto
.ťnni rVz

křovinořez
Aku vrtačka
Tablet
Canoscan
PC NS2
Ozvučovací systém

/ \ l5 _ K-
JLJI

-] ? tr,')^ vX
LJ JLw f l\9

34 190,_ Kč
34 000,- Kč

A^a|_Vř
, t\9

R nnn _ vxJ wvv/ r\U
p Ulu _ w^9 

'9J / l\U

1n oon - Í.x!V J)vf !\U

? oan Í2xJ J9v / l\U

L6 690,- Kč
J J l l / l\L

) 
^1a 

_ wx
LJlQll\U

\ </l ll - K-
/ !\9

6 511,10 Kč
24 735,B0 Kč

Q ,]A^ 
- Vř

1 QAn _ vř
/ !!9

204 885,90 Kě

)Ý )91 _ k^L2Jl

?) ,]nA 
- Vřl v )l

23 100,- Kč
,tr a)1 - Í.xLJ 9L!t I\!

?"] ?o, _ Í.XJ J L l a\g

' 
OEa _ wx

L )Ja, l\9

1 316,- Kč

251 584,- Kě

)9, Aq^ _ Kř
!Jv,

30 10B,- Kč
)1, q4a _ Kř, lv,

o oon , vxJ JJv / l\U

7 00B,- Kč
L JJ2 / l\U

1 71B,20 Kč
14 000,- Kč
20 49a, _ Rč

Celkem t37 357 ,2o Ké
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Inventář

2 x plechová skříň
S kříň
Multífunkční stůt
3 x sestava skříní
koberce do tříd
2 x kancelářské křes1o
3 x zlatý rám na obrazy
Uklfdovy vazlk
knihovnička
Zvonek
Koš, zrcad]_o

škota

1a QEnLL 9 Jw,

,a Enna Jvv l

^ 
A^av !JvI

3B 644, _

16 B13, -
L wJv,

Q, 
^\A

v 9J ,,

3 690, _
T nnna www,

ÁOo
9JJf

7?nl Jv,

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Celkem 96 080,- Kě

Při ZUŠ pracuje samostatný právní subjekt Klub rodičů a přáte1 Základní
umělecké školy z. s./ který je škole nápomocen při dofinancování akcí.

Zapojení školy do rozvojorných a mezinárodrrích programú.

se nezapojila a nerealizovala.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
uěení

Št<ota organizu)e v rámci celoživotního učení řad,u kurzů pro veřejnost :

o Hra na nástroje, sólový zpěv

o Mafba, kresba

Úaa3e o předložených a školou realizovaných projektech
fínancovaných z eizích zdrojů

Štota v daném obdobi nepředloži]a a nerealizovala.
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Dotace

V rámci programu města Havířova na podporu kulturních a uměfeckých aktivit ve
městě, byfy schvafeny pro ZUŠ B. Marcinů ryto projekty.

SchváJ-ené dotace pro kal.endářní rok 2Ot6 a 2OL7
použité ve škofním roce 2076/20l-1

Poskytovatel : Statutární město Havířov

,,60 wýroéí založení ZUŠ Bohuslava Martinů..

20 000,- Kč

použití fondu odměn neby1 použit

použití rezervnj-ho fondu rrl,tvořeného z darů neby1 použit

Použití- rezervního fondu rrytvořeného z hospodářského rr.ýsledku

použito 180 000,- Kě
(náklady na pořízení křesel do koncertního sálu)

použito 8 922,- Kě
(porušení rozpočtové kázně)

Spolupráce s odborovou organizací
a Klubem rodiěů a přátel ZUŠ B. Ivíartinů t z . s .

Při ZUŠ B. Martinů působí Základní organizace Čuos, která má 30 členů.
Předseda ZO ČYIOS Vladimír Matušínský spolupracuje s vedením školy tak, aby
byly pro všechny zaměstnance nastaveny optimálni podmínky pro výkon jejich
povolání. Kolektivni smlouva se každoročně dle potřeb aktualizuje a dop}ňuje.

DaIši orqanizaci;e KRPŠ. Předsedkyni je paní Miroslava Pindurová. Spolupráce
--^^xs KRPS pomáhá zabezpečit a rozvi)et řadu akci školy a přispivá k jejich

zkva]_itnění.
Například výjezdy žáků na soutěže, zahranični pobyty, soustŤedění, organizace
plesu školy, absolventských koncertů, akademií, apod.
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Hodnocení školního roku 2Ot6/2OL7
---xZUS B. MartinŮ PŮsobí V regionu 60 let. úspěšně spolupracuje při svéČinnost.i s Magistrát.em města Havířova a Městským kulturním střediskem.
SouČasně spoluprací se základními a sl-ředními školami regionu a Mateřskými
ško]ami ve městě, dale s ostravskou univerzitou - Fakultou umění a cirkevníkonzervatoři V Opavě dosáhla zvýšení povědomi a reputace školy v očíchveřejnosti. Mnohé soukromé i veřejnoprávní subjekty se školou spolupracují nabázl- vzájemné spolupráce a přímo i nepřímo ovlivňují veřejnost v jejím
náhledu na bohatou Činnost Základní uměfecké školy Bohusfava Martinů. V
nePoslední řadě Lze Léž připomenout i seniory města, kteří pomohli ve svémokofí ovlivnit kladný pohled na školu a tím zvýšíL i nástup nových žákú do
1ldJl ) JlU-Ly .

V tomto Školním roCe pokračova}y standardní koncerty - Hudební podvečery,
třídní koncerty, absolventské koncerty, které vešly u veřejnosti do povědomí.
Dále pak Koncert pedagogů ZIJŠ, Mrkulášský koncert pro výtvarný, taneční,
hudební i literárně dramatický obor, Adventní koncert v kostele sv. Anny a
Májový koncert V Kufturním domě Petra Bezruče byly vyvrcholením roční
Činnosti . Prezentace akcí od j sou také zaznamenávány a pro záj emce
distribuovány na DVD nosrčích ve spolupráci s Klubem rodíčů a přátel školy.

Na Podzim 2016 navšítir ZUŠ B. Martinů německý orchestr z města Limbach
Oberfrohna a spoleČně s Tanečním orchestrem ZUŠ B. Martinů a orchestrem ZUšL. Janáčka se uskustečni1 koncert těchto tří orchestrů.

v květnu 2011 zuš navštívi1 švédský orchestr z města pitea a
obou havířovských orchestrů ZUŠ B. Martinů a ZUš L. Janáčka
společný koncert.

opět za účasti
proběhl úspěšný

TaneČní orchestr Z. Bittmara se také připravuje na reprezentační koncert
partnerském městě Mažeikai v Litvě v listopadu 2aL1.

SPoleČně s Moravskoslezskou Sinfoniettou se žáci pěveckého odděleni podileli
na uskuteČnění fetních koncertů filmové a populární hudby v Řepištích a v
Bašce.

VýroČní zPrávu o Činnosti školy zpracoval a předkládá zřizovateli zástupce
starurárního organu školy.

Výroční
dne l1

na a schváfena na pedagogické radězpráva b

art Ján Soukup
tupce statutárního orgánu ZUŠ B. Martinů
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DalŠÍ vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehtedu oznafre obtasti uzdětáváni které Vaše
škola pořádá)

Ang/Nex
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zuýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ane/Nex Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací
Ano/Nex Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

A*o/Nex ZkouŠky podle zákona L79l2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
rýsledků dalšího vzdělávání)

Ano/A|rrx Zálmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)
,Ane/Nex Vzdělávánív oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)
Ano/Nex vzdělávání seniorů

An971,,1"* cbčanské vzdělávání
Aaao/Nex Čeština pro cizince

Ane/Nex Další vzdělává n í pedagog iclcých pracovníků

Ano/Nex liné - vypište:.
xNehodící se škrtněte
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