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 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, 
 Havířov-Město, Na Schodech 1, 
 příspěvková organizace 
 www.zusbm-havirov.cz 
  
                                                               
  
Právní forma :     Příspěvková organizace 
  
IČ :               62331663 
  

Zřizovatel :                                     Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
              
            
Ředitelka školy :       Dagmar Štefková, ak. mal. 
Statutární zástupce :   MgA. Jaroslav Kotyk 
  
  
Místa poskytovaného vzdělávání :      

1.   736 01 Havířov-Město, Na Schodech 1/256 (objekt RPG Ostrava) 
2.   736 01 Havířov-Město, Na Schodech 2/258 (objekt RPG Ostrava) 
3.   736 01 Havířov-Město, Sadová 29 (objekt Moravskoslezského kraje) 
4.   736 01 Havířov-Podlesí, A. Jiráska 2/1519, (objekt města Havířov) 
5.   736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 29 (objekt města Havířov – ZŠ) 
6.   736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 37 (objekt města Havířov – ZŠ) 
7.   736 01 Havířov-Podlesí, Mládežnická 1564 (objekt města Havířov- ZŠ) 
8.   735 42 Horní Těrlicko 419, Těrlicko (objekt obce Těrlicko – ZŠ) 

  
  
Zápis do školského rejstříku :  19. 4. 2006 
  
Kapacita školy :                 1200 žáků 
  
Poslední inspekce : :                  31. 3. – 3. 4. 2009 

 

 
Úvod 
  
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů je třetí největší škola ze 43 ZUŠ v Moravskoslezském 
kraji. Za 55 let své existence si vybudovala pevnou pozici v konkurenci jiných škol či organizací. 
  
Výsledky žáků v soutěžích i v počtech jejich přijetí na umělecké školy také dokládají tuto skutečnost. 
Prioritou však pro nás je rozvíjení a kultivace osobnosti každého žáka prostřednictvím umění. 
  
  
Obecná charakteristika 



  
ZUŠ B. Martinů poskytuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) základy 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. 
  
  
  
ZUŠ B. Martinů zřizuje obory : 

- hudební 
- výtvarný 

- taneční 
- literárně-dramatický 
  
  
Forma studia 
- přípravné 
- základní I. a II. stupně 
- základní I. stupně s rozšířeným počtem hodin 
- studium pro dospělé 
  
  
  
Pracovníci školy 
  
Celkem učitelů       39 – fyzický počet k 30. 6. 2011 v pracovním poměru 
                      9 – dohody o pracovní činnosti        
  
                     TO        VO      HO        LDO                                       1         4,714    23,163    0,405 
  
          celkem    29,282 
  
  
Výchovně vzdělávací činnost garantují plně aprobovaní pedagogové, 
absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol. 
  
Ostatní pracovníci 
  
Celkem správních zaměstnanců 
  
          7 - fyzické osoby tj. 6,250 přepočtený stav 
          1 – dohoda o pracovní činnosti 
                          
  
  
Pedagogičtí pracovníci 
  
obor         kvalifikace         prac.zařaz.        úvazek__ 
                                                                          
Štefková Dagmar, ak. mal. VO            vysokoškolské       ředitel                 1  
_____________________________________   uměl. 
směru_____________________________________ 



  
MgA. Kotyk Jaroslav        klarinet     vysokoškolské       statut.zástupce         1___ 
  
Mgr. Anderovská Marie      housle,HN    vysokoškolské       pedagog                 0,848 
Bezděk Václav              fagot        vyšší odb.          pedagog                 1 __ 
MgA.Tomáš Both___________ housle       vysokoškolské       pedagog             ____0,391 
MgA.Bystroňová Julie       klavír       vysokoškolské       pedagog                 0,5_          Bystroňová 
Marta           housle       vyšší odb.          pedagog                 1 __    
Citorová Eva               klavír       vyšší odb.          pedagog                 0,63 
MgA.Dirnerová Alžběta      VO          vysokoškolské       pedagog                 1____ 
Draganová Vlková Marta     klavír       vyšší odb.          pedagog                 1____ 
Duszková Věra              akordeon     vyšší odb.          pedagog             ____0,978         
Gajanová Zuzana            zpěv         vyšší odb.          pedagog                _0,696 
MgA.Galetková Hana         LDO          vysokoškolské       pedagog             ____0,405 
Gawłowski Emiljan          kytara       vyšší odb.          pedagog             ____0,696 
Grigor Václav          dechy, kytara    vyšší odb.          pedagog___          ____1____               
Mgr.Hubeňák Vladimír       VO           vysokoškolské       pedagog                 0,286 
Honsová Oldřiška __________klavír,zpěv vyšší odb.__________pedagog__           ____1____ 
Juchnová Monika            zpěv         střední odb._____   pedagog             ____0.522 
Kožmínová Ivana            tanec        střední odb.        pedagog             ____1____ 
MgA.Krainová Terezie       klavír       vysokoškolské       pedagog             ____1____ 
Krpcová Lenka              klavír       vyšší odb.          pedagog                 0,544   Kubíček 
Pavel                    klavír       vyšší odb.          pedagog                 1____ 
Kubíčková Eliška           klavír       vyšší odb.          pedagog                 0,6__ 
Kubíčková Veronika         klavír       vyšší odb.          pedagog                 0,478 
Mgr.Kypastová Martina      klavír       vysokoškolské       pedagog                 0,435 
Kytnerová Miroslava        flétna       vyšší odb.          pedagog                 1____    Lehotský 
Andrej       kytara       vyšší odb.          pedagog                 1____ 
Matušínský Vladimír        bicí         vyšší odb.          pedagog             ____1____ 
Milerský Aleš              VO           střední odb.        pedagog             ____0,286 
MgA.Nitschmann Vlastimil   zpěv         vysokoškolské       pedagog                0,913 
Mgr. Novotný Lukáš         violoncello vysokoškolské       pedagog             ____0,217 
BcA. Olejáková Ivana       zpěv          vysokoškolské       pedagog             ____0,478 
Oczková Mariya             VO           vysokoškolské      pedagog                 0,286      
Pawera Martin, ak.mal.     VO           vysokoškolské       pedagog                 1 __ 
Ing.Petrášek Vladislav     kytara       vysokoškolské       pedagog                 0,522 
Pokorná Květuše            dechy        vyšší odb.          pedagog                 1____  
Rabenseifner Aleš, ak.mal. VO           vysokoškolské       pedagog                 0,857 
Sedlářová Darina           klavír       vyšší odborné       pedagog             ____1____ 
Mgr.Guziurová Tomiczková Gabriela    HN vysokoškolské      pedagog                 0,714 
  
                                      Celkem         29,282              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2010/2011 
  
  
obor            přihlášeno celkem         přijato 
_____________________________________________________ 
  
HO                   89                   88 
  
TO                   12                   12              
  
VO                   61                   59 
  
LDO                  9                   9                                             
     
ZUŠ Celkem          171                   88             
          
  
  
  
Výsledky výchovněvzdělávací práce 
  
  
Slavnostním veřejným absolventským vystoupením - koncertem, výstavou, 
tanečním vystoupením ukončilo I.a II. stupeň základního studia : 
          71 žáků HO 
          21 žáků TO 
          32 žáků VO 
           1 žák LDO 
                     
  
obor           prospělo s vyznam.   prospělo neklasifikováno         neprospělo 
_____________________________________________________________________________ 
  
HO                   603                16           7               0 
  
TO                   84                 0           0               0         
VO                  284                0           0               0         
LDO                  22                 0           0              0                                                             
     
ZUŠ Celkem          1025                16           7               0    
          
  
          
Péče o talentované žáky 
  
Na základě doporučení umělecké rady školy a úspěšně vykonaných zkoušek pro schválilo ředitelství 
školy celkem 29 žákům udělení horní hodinové dotace. 



Pro rok 2011/2012 byla přiznána horní hodinová dotace 33 žákům. 
  
  
  
  
Žáci celkem     z toho    TO       VO        HO        LDO 
_________________________________________________________________ 
  
   1025                   105      257       634       29 
  
  
  
  
Základní studium I. stupně           rozšířené studium I.stupně 
________________________________________________________________ 
  
748                            0 
  
  
  
Základní studium II. stupně          
________________________________ 
  
          263  
                               
  
  
Studium pro dospělé                  HO        VO        TO 
_______________________________________________________________ 
  
                     14              10        4         0 
z toho studenti SŠ  14              10        4         0 
  
  
  
Absolventi I. stupně celkem           HO       VO        TO        LDO 
__________________________________________________________________________ 
  
          
          67                        37        14        16       0    
  
  
  
Absolventi II. stupně celkem          HO       VO        TO        LDO 
__________________________________________________________________________ 
  
          58                        34        18        5         1 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
Přehled učebních plánů 
  
Učební plány pro ZUŠ schválilo MŠMT ČR dne 26. 6. 1995 pod č. jednacím 18.418/95-25 s účinností 
od 1. 9. 1995, pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002 pod č. jednacím 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 
2002, pro taneční obor dne 7. 5. 2003 pod č. jednacím 17 620/2003-22 a č. jednacím 17 621/2003 
s platností od 1. 9. 2003, pro literárně-dramatický obor pod č. jednacím 22 225/2004-22 s platností 
od 1. 9. 2004 a pod č. jednacím 22 035/2005-22 s platností od 1. 9. 2005. 
  
Výchovně vzdělávací činnost v TO, VO a LDO probíhá formou kolektivní výuky 
a v HO formou individuální, skupinové a kolektivní výuky, která zahrnuje širokou škálu klasických 
hudebních nástrojů. Žáci školy se mohou zapojovat do komorních, souborových, orchestrálních těles, 
hudebních skupin 
a pěveckých sborů : 
  
  
Orchestry, sbory a komorní soubory 
  
Taneční orchestr Z. Bittmara       27 členů 
  
Akord band                           6 členů 
  
Junior Jam Session Band              7 členů 
  
Soubor dechových nástrojů                 19 členů 
Soubor zobcových fléten Muziculus    11 členů 
Soubor zobcových a příčných fléten   22 členů 
  
Smyčcový orchestr (M.Bystroňová)          14 členů 
Smyčcový soubor                      7 členů 
Smyčcový soubor Suzuki               13 členů 
  
Dětský pěvecký sbor Studánka      27 členů 
Přípravný pěvecký sbor Petrklíč      10 členů 
Pěvecký sbor Meandry                 39 členů 
Pěvecký komorní sbor                      12 členů 
  
  
Komorní tělesa : 
          Duo BUBU – klavír, housle      
          Akordeonové duo, kvarteto 
          Flautino – kvartet zobcových fléten 
          Melody trio – trio zobcových fléten 
     
  
Hudební skupiny : 
          Kapela 



          Ear drops 
          4 Quartet 
  
  
  
  
  
  
  
  
Příprava žáků ke studiu na uměleckých školách 
  
  
Přijetí na střední a vysoké školy uměleckého směru 
  
Hudební obor :             3 žáci 
     
Výtvarný obor :           11 žáků        
  
                                    viz příloha 
  
  
  
  
  
  
Prevence sociálně patologických jevů 
  
Již samotná existence uměleckého školství je velmi vhodnou prevencí sociálně patologických jevů u 
dětí a mládeže. 
  
Nicméně také na naší škole sledujeme eventuální různé sociálně patologické jevy a snažíme se jim 
předcházet formou primární prevence. Žáci a zákonní zástupci jsou informování ve Školním řádu o 
způsobu předcházení či řešení těchto jevů doplňkem podle Metodického pokynu MŠMT ČR 
k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů. 
  
Učitelé byli na poradách informováni o důležitosti prevence a vyzváni k větší všímavosti, eventuálně 
včasnému nahlášení případných sociálně patologických jevů vedení školy. 
  
  
  
  
  
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
  
Na DVPP ZUŠ B. Martinů vyčlenila z rozpočtu částku ve výši 150.000,- Kč. 
  
Jednalo se o vzdělávací kurzy, semináře, výtvarnou činnost v uměleckých výtvarných uniích, účast v 
soutěžích a festivalech v rámci oblastních a ústředních kol, odborné semináře pořádané KVIC, JKO a 
jinými akreditovanými středisky, trvalé sebevzdělávání v oboru - koncertní umělecká činnost, 
výtvarná umělecká činnost. 
  



Plán DVPP na školní rok 2010/2011: 
  
Semináře : 
  

-        Semináře v rámci projektu ART PROGRAM 
-        Seminář „Klavírní ateliéry“ 
-        Seminář „Hudební nauka trochu jinak“ 
-        Semináře pro učitele zobc. fléten a klavíru na JKGO 
-        Seminář pro učitele příčných fléten “Flétnový den”, Praha 
-        Seminář pro učitele zpěvu na JKGO 
-        Seminář pro učitele akordeonu Praha 

  
  
  
Soutěže : 
  

-        pěvecká soutěž „Talent“ Havířov 
-        pěvecká soutěž B. Martinů Praha 
-        mezinárodní interpretační soutěž „Karel Ditters z Ditersdorfu“ Vidnava 
-        soutěž tanečních oborů Ostrava 
-        festival LDO Ostrava 
-        mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 
-        klavírní soutěž ve čtyřruční hře Brno 
-        okresní, oblastní a ústřední kola soutěží MŠMT ČR 
-        oblastní přehlídky talentovaných žáků 
-        Kocianova houslová soutěž Ústí nad Orlicí 
-        celostání soutěž „Novohradská flétna“ Nové Hrady 
-        celostátní soutěž „Prague Junior Note“ 2010 
-        mezinárodní soutěž pro klavíristy do 11-ti let „Amadeus“ Brno 
-        klavírní soutěž „Karlovarská růžička“ Karlovy Vary 
-        klavírní soutěž „PRO BOHEMIA“ Ostrava 
-        pěvecká soutěž „Englis it Night Tigale“ 
-        pěvecká soutěž „Česko zpívá“ Trutnov 
-        Mistrovství ČR – Aquilla Aerobic Team Show 
-        Aquilla Fitness Aerobic 
-        celoslovenská přehlídka pódiových skladeb - Trenčín 
-        krajská přehlídka LDO „Dětská scéna“ 2010 
-        autorské výstavy pedagogů VO 
-        soutěž moderního a scénického tance „Hlučínský talent“ 2010 
-        dětská výtvarná soutěž „Ahoj z prázdnin“ Šumná 
-        dětská výtvarná soutěž „Můj sen“ Příbor 

  
  
Výjezdy a studijní pobyty 
  

-        výtvarný plenér žáků VO Pustevny 
-        soustředění tanečního oboru Trojanovice 
-        výtvarný plenér žáků VO na Horní Bečvě 

  
-        instalace výtvarných prací v Galerii v anglickém Harlow 

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Soutěžní činnost pedagogů a žáků ZUŠ B. Martinů 
  
43. ročník celonárodní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT ČR 
pro rok 2010/2011 v oborech :  
  
     Výtvarný obor – soutěžní přehlídka 
     Hudební obor – hra na klavír 
                     hra na smyčcové nástroje 
                     hra na kytaru (sólová, komorní) 
                     skladatelská soutěž 
                     hra na akordeon (sólová, komorní, souborová a 
                                      orchestrální) 
  
  
  
  
  
Ocenění Statutárním městem Havířov 
  

     
     

“Talent roku 2010”   Lada Bubíková - klavír (tř. uč. Danuše Kluková) 
  
Karolína Levková – zpěv (tř. uč. Zuzana Gajanová) 
  
Vendula Weissová – zpěv (tř. uč. Oldřiška Honsová) 

  
  
            
  
  
  
  
Přehled umístění v soutěžích MŠMT ČR 
a dalších mezinárodních soutěžích 
     
     

viz příloha č. 1 – tabulka soutěžní činnosti   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   Umělecká a odborná prezentace žáků a pedagogů 
 Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov 
              ve školním roce 2010/2011 
  
  
AKCE ZÁŘÍ 2010 
  
Seminář pro pedagogy EKN a bicí v rámci ARTPROGRAMU 
                                                                    

Seminář pro pedagogy v rámci ARTPROGRAMU - školní tým 
  
Klavírní ateliéry v Karviné – seminář pro pedagogy oboru klavír       
       

Vernisáž autorské výstavy MgA. Alžběty Dirnerové, Praha 
  
Vystoupení na akci „Děti dětem“ Havířov – Šumbark        
  
Vystoupení na akci města „Evropský den mobility“ - náměstí Havířov 
  

Seminář pro pedagogy HN v rámci ARTPROGRAMU         
  
Koncert pro MŠ „ Muzikantské hrátky“ – koncertní sál ZUŠ Sadová     
     
Vystoupení na „Koncertě komorní hudby“ KD Radost 

  
  
  

AKCE ŘÍJEN 2010 
  

Výtvarný plenér žáků VO na Pustevnách           
                                     

Školení pro pedagogy zpěvu v rámci ART PROGRAMU          
          
Hudební podvečer – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Vernisáž výstavy prací žáků VO z plenéru na Pustevnách – koncertní sál Sadová 
  



Interpretační soutěž K. Ditterse ve Vidnavě 
          

Koncert pro MŠ „ Muzikantské hrátky“ – koncertní sál ZUŠ Sadová     
  
Valná hromada AZUŠ - Ostrava  
          

Písňová soutěž B. Martinů, Praha               
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
AKCE LISTOPAD 2010 
  

Školení pro pedagogy akordeonu v rámci ARTPROGRAMU 
  
Soustředění tanečního oboru – Trojanovice      
  
Pěvecká soutěž „Pražský pěvec“ 
                     
Hudební podvečer – koncertní sál ZUŠ Sadová                              
  
Seminář výuky hra na zobcovou flétnu na JKO    
          

Koncert komorní hudby v KD Radost 
                      
Koncert učitelů KD Radost „ Hrajeme v Radosti“ 

Školení vedoucích pracovníků v rámci ARTPROGRAMU                         
  
Hudební podvečer, křest CD J. Kytnera a komorní hudby – koncertní sál ZUŠ 
  
Vernisáž výstavy prací B. Svitačové – koncertní sál ZUŠ 

  
Vystoupení v Domě seniorů Havířov 

Pěvecká soutěž Olomouc    
                     
Klavírní soutěž „Per Quatro Mani“ Praha 
  
Vystoupení na Adventním koncertě v Těrlicku 

Mikulášský koncert - KD Radost                      
  
Taneční soutěž parketových kompozicích "PAFORTA" Ostrava 
  



Taneční soutěž “Aquila Basic Cup” Praha                  
  

  
  
  

AKCE PROSINEC 2010 
  

Koncert komorní hudby v KD Radost                   
  
Hudební program pro ČSAD                       
  
Vánoční besídka      - koncertní sál ZUŠ                      
  
Vystoupení na náměstí v rámci Vánočního městečka 

Adventní koncerty v kostele sv.Anny 

Vystoupení pro onkologickou společnost 
                

                
  

  
  

AKCE LEDEN 2011 
  

  
Koncert komorní hudby v KD Radost 
  
Hudební podvečer – koncertní sál ZUŠ 
  
Školní kolo soutěže MŠMT ČR – klavír + absolventské předehrávky 

  
  
  
  

AKCE ÚNOR 2011 
  
  
       
Absolventské předehrávky – dechové a bicí oddělení 
          
Vystoupení na vernisáži v KD Radost 
  
Vystoupení na reprezentačním plese ZUŠ 
  
Hudební podvečer – koncertní sál ZUŠ 
  
Vystoupení na akci Vlasová show 
                                               
Školní kolo soutěže MŠMT ČR – housle, kytara 
  
Zimní akordeonový koncert – koncertní sál ZUŠ 



  
Okresní kolo soutěže MŠMT ČR - klavír, ZUŠ Bohumín 
  
Hudební podvečer – koncertní sál ZUŠ 
  
Přehrávky žáků na Janáčkově filharmonii Ostrava 
  
Koncert komorní hudby v KD Radost 
  
Absolventské předehrávky pěveckého oddělení 
  
Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ 
  
  
  
  
AKCE BŘEZEN 2011 
  
Okresní kolo soutěží MŠMT ČR – housle a violoncello – ZUŠ Český Těšín 
     
Okresní akordeonový koncert – ZUŠ Český Těšín 
  
Vystoupení žáků v Domě seniorů Havířov 
  
Koncerty absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ 
  
Vystoupení pedagoga LDO MgA. Hany Galetkové na ZUŠ L. Janáčka 
  
Vystoupení na koncertě komorní hudby – KD Radost 
  
Krajské kolo soutěže MŠMT ČR – klavír – ZUŠ B. Smetany Karviná 
  
Vernisáž žáků figurální kresby – koncertní sál ZUŠ       
  
Vystoupení Tanečního orchestru v Lázních Darkov 
  
Krajské kolo soutěží MŠMT ČR – akordeon – ZUŠ Klimkovice 
  
Absolventské předehrávky el. kláves – koncertní sál ZUŠ 
  
Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ 
  
  
  
              
  
      
AKCE DUBEN 2011 
  
Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ 
  
Koncety absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ 



  
Finále pěvecké soutěže „Česko zpívá“ – Trutnov 
  
Klavírní soutěž PRO BOHEMIA – Ostrava 
  
Krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na housle – ZUŠ Ostrava 
  
Vystoupení žáků pro důchodce – ZŠ Kudeříkova 
  
Vystoupení na koncertě komorní hudby – KD Radost 
  
Ústřední kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na klavír – ZUŠ Praha 
  
Vystoupení žáků na vernisáži P. Kocáka – ZŠ Frýdecká 
  
„Premier“ - koncert žáků dechového oddělení – koncertní sál ZUŠ 
  
Vystoupení žáků v evangelickém kostele – Horní Bludovice 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKCE KVĚTEN 2011 
  
Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ 
  
Koncerty absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ 
  
Vystoupení na koncertě komorní hudby – KD Radost         
  
Mezinárodní houslová soutěž v Ústí nad Orlicí       
  
Ústřední kolo soutěže MŠMT – hra na akordeon – ZUŠ L. Janáčka Havířov 
  
Finále pěvecké soutěže „Karvinský talent“ Karviná 
  
Mezinárodní klavírní soutěž „Broumovská klávesa“ Broumov 



  
Májový koncert – koncertní sál ZUŠ 
  
Krajská přehlídka talentovaných žáků – JKGO Ostrava 
  
Soutěž mladých flétnistů „Novohradská flétna“ – Nové Hrady               
  
„Tancohraní“ – koncert souborů v KDPB Havířov 
  
Ústřední kolo soutěže MŠMT – hra na housle – ZUŠ Liberec 
  
Akordeonový koncert na zámku Fryštát Karviná 
  
Výtvarný plenér Pustevny 
  
Přehlídka tanečních oborů – Hlučín 
  
Pěvecký koncert v kostele ve Václavovicích 
  
Vystoupení na koncertě „Janáčkův máj“ JKGO Ostrava 
  
Instalace výstavy žáků ZUŠ v Harlow – Anglie        
  
Absolventský koncert bicího oddělení – Jazz Club Havířov       
          
Krajské kolo soutěže MŠMT – výtvarný obor – ZUŠ Olomouc        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKCE ČERVEN 2011 
  
  
Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ  
  
Vernisáž výtvarných prací z valašského plenéru – koncertní sál ZUŠ 
          
Akordeonový seminář – Praha 
  
„Kodolé“ vystoupení LDO – Loutkový sál KDPB 



  
Taneční akademie I. Kožmínové – KDPB Havířov 
  
Klavírní soutěž “Prague Junior Note” Praha 
  
Koncert Tanečního orchestru v Lázních Darkov 
  
Předávání pochval a certifikátů – koncertní sál ZUŠ 
  
Den otevřených dveří – všechny pobočky ZUŠ B. Martinů 
  
Výtvarný plenér – Beskydy 
  
Vystoupení na benefičním koncertě         
  
Vystoupení na akci MKS „Havířov v květech“     
  
Vernisáž kurzu Tvůrčí fotografie – Galerie Maryčka 
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 
  
ČŠI provedla na naší škole kontrolu ve dnech 31. 3. – 3. 4. 2009 
                
  
Základní údaje o hospodaření školy 
  
  
Hlavním zdrojem financí na pokrytí provozních nákladů školy je úplata 



za vzdělávání. 
Ve školním roce 2010/2011 bylo vybráno v I. pololetí 1 359 820,- Kč 
a ve II. pololetí 1 351 700,- Kč. 
  
Mzdové náklady včetně zákonných odvodů a odvodů do FKSP jsou plně hrazeny 
dotací zřizovatele. V roce 2010 bylo vyplaceno 16 310 000,- Kč. 
  
  
Hospodaření ZUŠ B. Martinů skončilo v roce 2010 zlepšeným hospodářským výsledkem ve 
výši 26 244,55 Kč. 
  
Výsledek byl rozdělen dle usnesení 81/4970 ze dne 20. 4. 2011 do Fondu odměn 
ve výši 20 000,- Kč a do Rezervního fondu ve výši 6 244,55 Kč. 

                                                                    
  
  
Údaje o úplatě za vzdělávání : 
  
Vyhláška MŠMT ČR ukládá rodičům, hradit náklady na výuku ve výši nejméně 20% průměru 
z celkových neinvestičních nákladů na žáka ročně. 
  
Vzhledem k této skutečnosti byla stanovena výše úplaty za vzdělávání 
pro šk. rok 2010/2011 s platností od 1. 9. 2010 : 
  
přípravná hudební výchova                200,- Kč/měsíc    2 000,- Kč/rok 
individ. výuka – hudební obor            320,- Kč          3 200,- Kč 
individ. výuka (2 – 4 žáci) – HO         240,- Kč          2 400,- Kč 
individ. výuka (2 – 4 žáci) – zpěv       240,- Kč          2 400,- Kč 
                      sborový zpěv        120,- Kč          1 200,- Kč 
      
výtvarný obor                           280,- Kč          2 800,- Kč 
tvůrčí fotografie                        220,- Kč          2 200,- Kč 
  
taneční obor                             220,- Kč          2 200,- Kč 
  
literárně-dramatický obor                200,- Kč          2 000,- Kč 
  
Úplata SPD – hudební obor                640,- Kč          6 400,- Kč 
                        
Úplata za vzdělávání talentovaných žáků : 
  
v případě výuky HO a VO – pololetní platba ve VO 1 050,- Kč      
  
v případě výuky HO, VO a TO – pololetní platba ve VO 1 050,- Kč 

pololetní platba v TO   600,- Kč 
individuální výuka HO – třetí obor – 50% úplaty 
  

Pořízení učebních pomůcek a materiálně technické vybavení 
   a údržba objektů ZUŠ B. Martinů v roce 2010/2011 

  
Hudební nástroje 

     



     
     Ladička                         620,- 
     Sluchátka 2x                    598,- 
     Notový stojan 3x                      870,- 
     Pianino                        8 000,- 
     Zdroj do el. kláves 3x          870,- 
     Trubka 2x                      8 982,- 
     Saxofon                        9 037,- 
     Drumben basic                  1 500,- 
                               ------------- 

Celkem          30 477,- Kč     
                

  
Oprava hudebních nástrojů      22 010,- Kč     
  
Ladění klavírů                 26 010,- Kč     
  
Kostýmy do tanečního oboru           6 000,- Kč     

  
  

Technika 
  

Notebook                       6 335,- 
Myš k PC 2x                     232,- 
Scanner                        2 022,- 
Web kamera                      322,- 
Klávesnice                      179,- 
Nabíječka na baterie            320,- 
Bezdrátový telefon             1 199,- 
El. ohřívač vody                     5 000,- 
Vysavač                        5 002,- 
Vysavač                        4 696,- 
Fotoaparát                     2 138,-                        
                     ------------------------- 
                Celkem          27 445,- Kč 
  
  
Inventář – vybavení učeben 
  
Křeslo kancelářské             1 999,- 
Schůdky                         599,- 
Nástěnka                        407,- 
Křeslo kancelářské             1 000,- 
Křeslo kancelářské             1 250,- 
                     ------------------------- 
                Celkem         5 255,- Kč     
  
  
  
     

  
Při ZUŠ pracuje samostatný právní subjekt Klub rodičů a přátel, 



který je škole nápomocen při dofinancování akcí. 
  
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
  
Škola organizuje v rámci celoživotního učení řadu kurzů pro veřejnost : 
     

·         Tvůrčí fotografie 
  

·         Figurální kresba 
  

·         Keramika - točení na kruhu 
  

·         Keramika – modelování a práce se sádrou 
  
  
  
  
Dotace 
  
V rámci programu města Havířova na podporu kulturních a uměleckých aktivit ve městě, byly 
schváleny pro ZUŠ B.Martinů tyto projekty. 
  
  
     Schválené dotace pro kalendářní rok 2011 
                          použité ve školním roce 2010/2011 
  
  
Poskytovatel :       Statutární město Havířov 
  
  
     1. Umělecká a koncertní činnost ZUŠ B. Martinů 
                                                   20 000,- Kč 
  
  
     2. Společná výstava výtvarných prací studentů ZUŠ B. Martinů, 
        ZŠ Frýdecká a studentů anglického Harlow    10 000,- Kč 
  
  
                                  ----------------------------- 
  
                  Dotace celkem             30 000,- Kč 
     
                     
                
  

Použití finančních darů     
  

     Květinové dary                                 370,- Kč 
                     
     
                                      
  



  
  
  
  
Spolupráce s odborovou organizací 
a Klubem rodičů a přátel při ZUŠ B. Martinů 
  
  
Při ZUŠ B. Martinů působí Základní organizace ČMOS, který má 32 členů. Předsedkyně ZO ČMOS paní 
Eva Citorová spolupracuje s vedením školy tak, aby byly pro všechny zaměstnance nastaveny 
optimální podmínky pro výkon jejich povolání. Kolektivní smlouva se každoročně aktualizuje a 
doplňuje. 
  
  
Další organizací je KRPŠ. Předsedou je Ing. Václav Horský. Spolupráce s KRPŠ pomáhá zabezpečit a 
rozvíjet řadu akcí školy a přispívá k jejich zkvalitnění. 
Například výjezdy žáků na soutěže, zahraniční pobyty, soustředění, organizace 
plesu školy, absolventských koncertů, akademií, apod. 
  

                

                
  
  
Hodnocení školního roku 2010/2011 
  
  
ZUŠ B. Martinů je již řadu let stabilní a prosperující školou. Důkazem je stále vysoký počet žáků, 
vynikající výsledky pedagogů a žáků na soutěžích  
a veřejných vystoupeních. 
Škola také úspěšně zvládá vybalancovat různé legislativní a ekonomické změny, které na ni vlivem 
společenského vývoje doléhají. 
  
Co však zatěžuje či komplikuje provoz výuky, je roztříštěnost na 4 pobočkách 
a 4 odloučených pracovištích, jejich vysoké nájmy (RPG a město Havířov) 
a dále zvyšující se potřeba oprav, investic a údržby těchto starých budov. 
Jednání na Magistrátu města Havířov i na ÚMSK o nové budově pro ZUŠ B. Martinů jsou však bohužel 
bezvýsledná. 
  
  
Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala a předkládá zřizovateli   ředitelka školy. 
  
  
  
Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě   
dne 19. 10. 2011. 
  
  
  
 

  
  



Dagmar Štefková, ak. mal. 
 


