
Výroční zpráva 

za školní rok 2014/2015 

  

  

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, 

Havířov-Město, Na Schodech 1, 

příspěvková organizace www.zusbm.estranky.cz 

  

  

  

Právní forma : Příspěvková organizace 

  

IČ : 62331663 

  

Zřizovatel : Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

  

  

Ředitel školy : Ing. Václav Horský 

Zástupce ředitele : Mgr. et Mgr. Gabriela Guziurová Tomiczková 

  

  

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 : : 15. – 17. 10. 2013, 21. 10. 2013 

Úvod 

  

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů patří mezi největší školy v 
Moravskoslezském kraji. Za 59 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 

- studium pro dospělé 

  

  

Pracovníci školy 

  

Celkem učitelů 41 – fyzický počet k 30. 6. 2015 v pracovním poměru 

12 – dohody o provedení práce 

  

  

  

TO VO HO LDO 1,905 3,001 26,454 0,309 

  

celkem 31,669 

  

  

Výchovně vzdělávací činnost garantují pedagogové na základě zákona č. 563/2004 
Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, zejména 

absolventi konzervatoří a vysokých uměleckých škol. 

  

Ostatní pracovníci 

  

Celkem správních zaměstnanců 

  



7 - fyzické osoby tj. 6,375 úvazků 

  

  

  

  

Pedagogičtí pracovníci 

  

obor kvalifikace prac.zařaz. úvazek__ 

  

Ing. Václav Horský HO vysokoškolské ředitel 1 

_____________________________________ uměl. 
směru_____________________________________ 

  

Mgr. et Mgr Gabriela Guziurová 

Tomiczková HN vysokoškolské zástupce 1____ 

  

Mgr. Anderovská Marie housle,HN vysokoškolské pedagog 1____ 

Bezděk Václav fagot vyšší odb. pedagog 1 __ 

Bystroňová Marta housle vyšší odb. pedagog 1 __ 

Duszková Věra akordeon vyšší odb. pedagog ____0,522 

Gajanová Zuzana zpěv vyšší odb. pedagog _1____ 

Gawłowski Emiljan kytara vyšší odb. pedagog ____0,609 

Grigor Václav dechy, kytara vyšší odb. pedagog___ ____1____ 

Hanus Pavel kytara vyšší odb. pedagog 0,609 

Honsová Oldřiška _____ klavír,zpěv vyšší odb.__________pedagog__ ____1____ 

Mgr. Horská Jana_________ klavír, HN vysokoškolské pedagog ____0,953 

MgA. Jaša Karel klavír vysokoškolské pedagog ____1____ 

Juchnová Monika zpěv střední odb._____ pedagog ____0,913 

MgA. Kotyk Jaroslav klarinet,zpěv vysokoškolské pedagog 0,174 



Kožmínová Ivana tanec střední odb. pedagog ____1____ 

Krpcová Lenka klavír vyšší odb. pedagog 0,391 

Krpel Vojtěch kytara střední odb. pedagog 0,739 Kubíček Pavel klavír vyšší odb. 
pedagog 1____ 

Kubíčková Eliška klavír vyšší odb. pedagog 1____ 

MgA. Kubíčková Veronika klavír vysokoškolské pedagog 0,522 

Lehotský Andrej kytara vyšší odb. pedagog 1____ 

Ing. Kristýna Libosková dechy vysokoškolské pedagog 0,870 

Mgr. Malášková Renáta klavír vysokoškolské pedagog ___0,522 

Mgr. Masaříková Pavla LDO vysokoškolské pedagog 0,309 

Mgr. Matušínská Karin zpěv vysokoškolské pedagog 0,326 

Matušínský Vladimír bicí vyšší odb. pedagog ____1____ 

Milerský Aleš VO střední odb. pedagog ____0,143 

MgA. Nitschmann Vlastimil zpěv vysokoškolské pedagog 1____ 

Nováčková Petra tanec vyšší odb. pedagog ____0,905 

Oczková Marija VO vysokoškolské pedagog 0,286 

Pachol Jakub klavír středníodb. pedagog 0,435 

Pajurková Lenka hoboj vyšší odb. pedagog ____1____ 

BcA. Pastukhova Ekaterina klavír vysokoškolské pedagog 0,826 

Pawera Martin, ak.mal. VO vysokoškolské pedagog 1 __ 

Ing. Petrášek Vladislav kytara vysokoškolské pedagog 0,565 

Pokorná Květuše př.flétna vyšší odb. pedagog 1____ 

Rabenseifner Aleš, ak.mal. VO vysokoškolské pedagog 0,572 

Sedlářová Darina klavír vyšší odborné pedagog ____1____ 

BcA. Jan Soukup dechy vysokoškolské pedagog 0,391 

Štefková Dagmar, ak.mal. VO vysokoškolské pedagog 1____ 

  

Celkem 31,669 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 

  

  

obor přihlášeno celkem přijato 

_____________________________________________________ 

  

HO 185 185 

  

TO 52 52 

VO 125 125 

  

LDO 7 7 

  

ZUŠ Celkem 369 369 

  

  

  

  

Výsledky výchovněvzdělávací práce 



  

  

Slavnostním veřejným absolventským vystoupením - koncertem, výstavou 

a tanečním vystoupením ukončilo I.a II. stupeň základního studia : 

  

59 žáků HO 

11 žáků TO 

18 žáků VO 

  

  

obor prospělo s vyznam. prospělo neklasifikováno neprospělo 

___________________________________________________________________
__________ 

  

HO 648 10 20 

  

TO 107 3 

VO 225 1 

  

LDO 15 1 

  

ZUŠ Celkem 995 10 25 0 

  

  

  

Péče o talentované žáky 

  

Na základě doporučení umělecké rady školy a úspěšně vykonaných zkoušek 
schválilo ředitelství školy celkem 11 žákům udělení horní hodinové dotace. 

  



Pro rok 2015/2016 byla přiznána horní hodinová dotace 14 žákům. 

  

  

  

  

Žáci celkem z toho TO VO HO LDO 

_________________________________________________________________ 

  

1030 110 226 678 16 

  

  

  

  

Základní studium I. stupně rozšířené studium I.stupně 

________________________________________________________________ 

  

866 0 

  

  

  

Základní studium II. stupně 

________________________________ 

  

164 

  

  

  

Studium pro dospělé HO VO TO LDO 



___________________________________________________________________
_ 

  

  

studenti SŠ 12 9 0 3 0 

  

  

  

Absolventi I. stupně celkem HO VO TO LDO 

___________________________________________________________________
_______ 

  

  

60 45 10 5 0 

  

  

  

Absolventi II. stupně celkem HO VO TO LDO 

___________________________________________________________________
_______ 

  

28 14 8 6 0 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

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. 

  

Výuka přípravného, 1., 2. a 3. ročníku I. a II. stupně probíhá podle jednotlivých 
studijních zaměření Školního vzdělávacího programu. 

  

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 29 členů 

  

Junior Jam Session Band 12 členů 

  

Soubor dechových nástrojů dřevěných 6 členů 

  



Soubor dechových žesťových nástrojů BRASS PARTYJA 

11 členů 

  

Soubor zobcových a příčných fléten 13 členů 

  

Komorní soubor MUZICULUS 10 členů 

  

Komorní soubor FLAUTETINO 8 členů 

  

Kytarový soubor 17 členů 

  

Houslový orchestr 10 členů 

  

Houslový soubor SUZUKI 10 členů 

  

Dětský pěvecký sbor Studánka 12 členů 

Přípravný pěvecký sbor Petrklíč 16 členů 

Pěvecký sbor Meandry 42 členů 

Přípravný pěvecký sbor Lučinka 17 členů 

Pěvecký komorní sbor Bel Canto 20 členů 

  

Komorní tělesa : 

NEW SENZA Trio – 2 housle, klavír 

MUSICA PROFANA – 2 příčné flétny, klavír 

DOLCETKO – 3 zobcové flétny 

  

  

  

  



  

Hudební skupiny : 

Caffe time 

Broken Brouk 

Vecktor 

Seven Direction 

Takefajneduo 

Kapela 

  

  

Příprava žáků ke studiu na uměleckých školách 

  

  

Přijetí na střední a vysoké školy uměleckého směru 

  

Hudební obor : 1 žák 

  

Výtvarný obor : 16 žáků 

  

  

  

  

  

  

  

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 si uvědomujeme možnost vzniku různých sociálně 
patologických jevů. 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. 

  

Vzdělávání probíhalo formou vzdělávacích kurzů, seminářů, účastí v soutěžích a na 
festivalech v rámci oblastních a ústředních kol, na odborných seminářích 
pořádaných KVIC, JKO a jinými akreditovanými středisky, trvalým sebevzdě-
láváním v oboru - koncertní umělecká činnost, výtvarná umělecká činnost. 

  

  

  

  

  

  

Plán DVPP na školní rok 2014/2015: 

  

Semináře : 

  



* Semináře pro učitele zobc. fléten a klavíru na JKGO 

* Seminář pro učitele dechových nástrojů “Dechové soboty” – konzervatoř Brno 

* Seminář pro učitele zpěvu na JKGO 

* Seminář pro učitele HN Olomouc 

  

  

  

  

  

Soutěže : 

  

- mezinárodní interpretační soutěž „Karel Ditters z Dittersdorfu“ Vidnava - písňová 
soutěž Bohuslava Martinů Praha - mezinárodní pěvecká soutěž „Pražský pěvec“ 
Praha - mezinárodní pěvecká soutěž v klasickém sólovém zpěvu Olomouc - klavírní 
soutěž ve čtyřruční hře „Per Quatro Mani“ Brno - taneční soutěžní přehlídka 
parketových kompozic „Paforta“ - okresní kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na 
dechové nástroje - okresní kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu - 
okresní taneční přehlídka - taneční soutěž „Mistry s mistry“ – mistrovství ČR Praha 
- výtvarná soutěž „Vánoční malování“ Znojmo - výtvarná soutěž „Alšova země“ 
Praha - krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře smyčcových souborů a orchestrů - 
krajské kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu - krajské kolo soutěže 
MŠMT ČR ve hře na bicí nástroje - krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na 
dechové nástroje - pěvecká soutěž „Talent“ Havířov a Karviná - mezinárodní 
taneční soutěž „Mistry s Mistry“ – nominace na ME - přehlídka uměleckého 
přednesu „Wolkrův Prostějov“ - mezinárodní soutěž „PRO BOHEMIA“ Ostrava - 
mezinárodní výtvarná soutěž „Pod modrou oblohou“ Moravská Třebová - 
mezinárodní výtvarná soutěž „Můj svět“ Rzesow Polsko - soutěž moderního a 
scénického tance Hlučínský talent – Hlučín - soutěž v komorní hře zobcových 
fléten „Teplické flautohry“ - celostátní kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a 
komorním zpěvu - celostátní přehlídka „Mládí a Bohuslav Martinů“ Polička - 
celostátní kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na bicí nástroje - mezinárodní Kocianova 
houslová soutěž Ústí nad Orlicí - pěvecká soutěž „Rozvíjej se poupátko“ - krajská 
soutěžní přehlídka talentovaných žáků Ostrava - mezinárodní interpretační soutěž 
„Novohradská flétna“ Nové Hrady - celostátní dětská hudební soutěž „Prague 
Junior Note“ Praha - Aerobic Group Performance Show – Mistrovství Evropy - 
Holandsko 

- autorské výstavy pedagogů VO 



  

  

  

Výjezdy a studijní pobyty: 

- výtvarný plenér žáků VO – Beskydy - říjen 2014 

- zážitková exkurze žáků kytarového oddělení – říjen 2014 

- soustředění žáků tanečního oboru – listopad 2014 

- výtvarný plenér žáků VO – Beskydy – květen 2015 

- zážitková exkurze žáků hudebních nauk – květen 2015 

- výjezd Tanečního orchestru do města Zagorje ob Savi – Slovinsko - červen 

  

Soutěžní činnost pedagogů a žáků ZUŠ B. Martinů 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2014/2015 
soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol ČR v hudebním a 
tanečním oboru č.j. MŠMT – 6356/2014 : 

  

Taneční obor – soutěžní přehlídka 

  

Hudební obor - sólový a komorní zpěv 

  

- hra smyčcových souborů a orchestrů 

  

- hra na lidové nástroje, souborová a komorní hra 

lidových nástrojů 

  

- sólová a souborová hra bicích nástrojů 

  

* hra na dechové nástroje 

  



  

  

  

  

  

Ocenění Statutárním městem Havířov 

  

  

“Talent roku 2014” Eliška Bílková - žákyně LDO 

  

  

  

  

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 2014/2015 

  

ZÁŘÍ 2014 

  

  

Zahájení „Výtvarné dílny“ – výtvarný obor ZUŠ 

  

Vernisáž „Výtvarné dílny“ – Galerie výtvarného oboru ZUŠ 

  



  

  

ŘÍJEN 2014 

  

Výchovné koncerty pro MŠ – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Setkání pedagogů VO s dětmi MŠ – výtvarný obor ZUŠ 

Hudební podvečery – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Písňový podvečer žáků pěveckého oddělení – koncertní sál ZUŠ 

Výtvarný plenér žáků VO – Beskydy - Morávka 

Interpretační soutěž K. Ditterse – Vidnava 

Mezinárodní pěvecká soutěž B. Martinů – Praha 

Dechová sobota – konzervatoř Brno 

Vernisáž výtvarných prací – galerie ZUŠ 

Zážitková exkurze žáků kytarového oddělení 

  

  

LISTOPAD 2014 

  

Soustředění tanečního oboru – Beskydy 

Hudební podvečery – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Pěvecká soutěž – ZUŠ Žerotín Olomouc 

Vystoupení v galerii Maryčka – Havířov 

Klavírní soutěž ve čtyřruční hře „Per Quatro Mani“ Brno 

Vernisáž prací žáků z beskydského plenéru – Galerie VO 

Komorní koncert MKS – „Předskokan“ žák ZUŠ B. Martinů 

Metodická hodina – OU fakulta umění – Ostrava 

  

Koncert pedagogů ZUŠ B. Martinů - KD Radost 

  



Taneční vystoupení pro klub seniorů - Těrlicko 

  

Taneční soutěž PAFORTA - Ostrava 

  

Předvánoční pěvecký koncert – Lázně Klimkovice 

  

  

  

  

PROSINEC 2014 

  

  

Komorní koncert MKS – „Předskokani“ houslový orchestr Dolceviolini 

Vystoupení v městské knihovně – Havířov 

„Zase přijde Mikuláš“ – koncertní sál ZUŠ Sadová, galerie VO 

Vernisáž prací žáků výtvarného oboru s vánoční tématikou – galerie ZUŠ 

Vystoupení pro pekárnu SEMAG – Havířov 

  

Předvánoční koncert – Lázně Klimkovice 

  

Koncert pro oddělení hematologie havířovské nemocnice – loutk. sál KDPB 

Předvánoční hudební podvečery – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Adventní koncert – Don Bosco Havířov-Šumbark 

Adventní koncert ZUŠ B. Martinů – evangelický kostel Havířov-Bludovice 

Metodická hodina - OU fakulta umění - Ostrava 

  

  

  

LEDEN 2015 



  

Vernisáž výtvarných prací žáků výtvarného oboru – galerie ZUŠ 

Hudební podvečery – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Třídní koncerty pedagogů ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Školní soutěžní přehlídka ve hře dechových nástrojů 

Školní kolo soutěží MŠMT v sólovém a komorním zpěvu 

Ples školy a Klubu rodičů a přátel při ZUŠ B. Martinů – restaurace Na Lapačce, 
Šenov 

  

ÚNOR 2015 

  

Hudební podvečery – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Předehrávka absolventů I. a II. stupně dechového oddělení 

Okresní kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Karviná 

Vernisáž prací žáků výtvarného oboru – galerie ZUŠ 

Okresní soutěžní přehlídka MŠMT ČR ve hře na dechové nástroje – 

ZUŠ B. Martinů Havířov 

Předehrávka absolventů I. a II. stupně klavírního oddělení 

Předehrávka absolventů I. a II. stupně klávesového oddělení 

Metodická hodina - OU fakulta umění - Ostrava 

  

Dechová sobota – konzervatoř Brno 

Komorní koncert MKS – „Předskokan“ žák ZUŠ B. Martinů 

  

BŘEZEN 2015 

  

  

Vystoupení na koncertě Slezan Český Těšín 



  

Vernisáž žáků Martina Pawery, ak. mal. – galerie v. Wunsche KDLJ 

  

Městské kolo v recitační soutěži - Havířov 

Koncerty absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Komorní koncert MKS – „Předskokan“ žák ZUŠ B. Martinů 

Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Okresní kolo přehlídky Wolkrův Prostějov – Karviná 

Vernisáž výtvarných prací žáků kurzu figurální kresby – Galerie ZUŠ 

Krajské kolo soutěže MŠMT v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Frýdek Místek 

  

Krajské kolo MŠMT ve hře houslových souborů – ZUŠ Orlová 

  

Okresní kolo přehlídky Mladá scéna - Prostějov 

  

Okresní přehlídka žáků klavírního oddělení 

  

Krajské kolo soutěže MŠMT ČR ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Orlová 

  

DUBEN 2015 

  

Koncerty absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Mezinárodní soutěž “PRO BOHEMIA” – Ostrava 

Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků – galerie ZUŠ 

Krajské kolo přehlídky Wolkrův Prostějov - Karviná 

  

Předehrávky - Janáčkova konzervatoř Ostrava 

  



Krajská přehlídka tanečních oborů - Nový Jičín 

  

Mezinárodní klavírní soutěž Karlovarská růžička – Karlovy Vary 

  

Celostátní kolo soutěže MŠMT ČR v sólovém a komorním zpěvu – Turnov 

  

Pěvecká soutěž “Talent” – Havířov 

  

Koncert v Galerii Maryčka – Bohumín 

  

Soutěž “Teplické flautohry” – konzervatoř Teplice 

  

Společný koncert – Církevní konzervatoř Opava, ZUŠ B. Martinů 

a ZUŠ V. Kálika 

  

  

KVĚTEN 2015 

  

  

Soustředění pěveckých sborů Meandry a Studánka 

  

Soutěž „Mládí a Bohuslav Martinů“ - Polička 

Koncerty absolventů I. a II. stupně – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ Sadová 

  

Finále pěvecké soutěže Karvinský Talent 

  

Akordeonový koncert - Český Těšín 

Vernisáž výtvarných prací žáků – galerie ZUŠ 



Vystoupení ke Dni matek – Společenský dům Reneta Havířov 

Komorní koncert MKS – „Předskokan“ žák ZUŠ B. Martinů 

Společný koncert Junior Jam Session Bandu a švédského orchestru z Pitei – 
Společenský dům Horní Suchá 

  

Finále pěvecké soutěže Talent Havířov 

  

Finále pěvecké soutěže Talent Ostrava 

  

Dechová soutěž „Novohradská flétna“ – Nové Hrady 

  

Celostátní kolo soutěže MŠMT ČR – bicí nástroje - Praha 

  

Koncert talentů regionu – Janáčkova konzervatoř Ostrava 

  

Koncert „V jarních barvách“ – KD Radost 

Zážitková exkurze žáků hudebních nauk 

Taneční soutěž „Hlučínský talent“ 

Koncert souborů + taneční akademie ZUŠ B. Martinů – KDPB Havířov 

Krajská houslová přehlídka talentovaných žáků - JKGO 

  

  

  

ČERVEN 2015 

  

  

Vystoupení tanečního orchestru a kapely Vecktor v Nové Karolíně 

v rámci akce MÚZY 

  



Společný koncert žáků se ZUŠ V. Kálika Opava a ZUŠ B. Martinů Havířov – 
koncertní sál Havířov 

Třídní koncerty – koncertní sál ZUŠ Sadová 

Den otevřených dveří – na všech pobočkách ZUŠ B. Martinů 

Vystoupení pěveckých sborů Studánka a Meandry na akci “Světlo za Lidice” 

Výjezd a vystoupení Tanečního orchestru ve slovinském Zagorje ob Savi 

Výtvarný plenér žáků VO – Beskydy - Morávka 

Vernisáž výstavy absolventů VO I. a II. stupně – Galerie ZUŠ 

Letní koncert filmové hudby – účast sborů ZUŠ – Řepiště 

Kodolé – vystoupení LDO v loutkovém sále KDPB Havířov 

Vystoupení na akci Havířov v květech 

Slavnostní předávání pochval a certifikátů – koncertní sál ZUŠ 

  

  

  

  

  

  

  

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

  

ČŠI provedla na naší škole kontrolu ve dnech 15. – 17. 10. 2013 

a 21. 10. 2013 

  

  

Základní údaje o hospodaření školy 

  

  

Hlavním zdrojem financí na pokrytí provozních nákladů školy je úplata 



za vzdělávání. 

Ve školním roce 2014/2015 bylo vybráno v I. pololetí 1 429 330,- Kč 

a ve II. pololetí 1 433 660,- Kč. 

  

Mzdové náklady včetně zákonných odvodů a odvodů do FKSP jsou plně hrazeny 

dotací zřizovatele. V roce 2014 bylo vyplaceno 16 546 297,- Kč. 

  

Byla vyplacena dotace zřizovatele ve výši 13 500,- Kč na částečné pokrytí nákladů 
spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím 
softwaru „Fama“. 

  

Hospodaření ZUŠ B. Martinů skončilo v roce 2014 zlepšeným hospodářským 
výsledkem ve výši 54 211,34 Kč. 

  

Výsledek byl přidělen dle usnesení 66/5285 ze dne 21. 4. 2015 do Rezervního 
fondu ve výši 24 211,34 Kč a Fondu odměn ve výši 30 000,- 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 2014/2015 s platností od 1. 9. 2014 : 

  

přípravná hudební výchova 180,- Kč/měsíc 1 800,- Kč/rok 

individ. výuka – hudební obor 340,- Kč 3 400,- Kč 

individ. výuka (2 – 4 žáci) – HO 260,- Kč 2 600,- Kč 

individ. výuka (2 – 4 žáci) – zpěv 260,- Kč 2 600,- Kč 

sborový zpěv 140,- Kč 1 400,- Kč 



  

výtvarný obor 280,- Kč 2 800,- Kč 

tvůrčí fotografie 220,- Kč 2 200,- Kč 

  

přípravná taneční výchova 180,- Kč 1 800,- Kč 

taneční obor 220,- Kč 2 200,- Kč 

  

přípravná literár-dram. výchova 180,- Kč 1 800,- Kč 

literárně-dramatický obor 200,- Kč 2 000,- Kč 

  

Úplata SPD – hudební obor 720,- Kč 7 200,- Kč 

Úplata SPD – výtvarný obor 320,- Kč 3 200,- Kč 

  

  

  

  

  

Úplata za vzdělávání talentovaných žáků : 

  

v případě výuky HO a VO – pololetní platba ve VO 1 000,- Kč 

  

v případě výuky HO, VO a TO – pololetní platba ve VO 1 000,- 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 2014/2015 



  

  

Učební pomůcky 

  

Klavírní stolička 4 480,- Kč 

Stojany na noty a klávesy 4 644,- Kč 

Zvonkohry 11 ks 13 690,- Kč 

Podnožka 6 ks 1 298,- Kč 

Systém Peavey 3 ks 56 970,- Kč 

Bicí souprava 35 175,- Kč 

Lesní roh 25 000,- Kč 

Kombo basové 8 870,- Kč 

Koncový zesilovač 3 820,- Kč 

Gymnastický koberec 24 313,- Kč ------------- 

  

Celkem 178 260,- Kč 

  

  

Opravy a údržba majetku 

  

Výměna topení 19 965,- Kč 

Oprava hudebních nástrojů 10 844,- Kč 

Oprava výpočetní techniky 9 170,- Kč 

Ladění klavírů 5 500,- Kč 

Oprava soc. zařízení 14 500,- Kč 

Oprava dveří 3 103,- Kč 

------------- 

  

Celkem 63 082,- Kč 



  

  

Technika 

  

Telefon 4 377,- Kč 

Monitor 3 047,- Kč 

Tiskárna 8 360,- Kč 

Kopírka 12 089,- Kč 

Tablet 3 ks 16 197,- Kč -------------- 

  

Celkem 44 070,- Kč 

  

  

  

  

  

Inventář 

  

Vestavěná skříň HN 16 920,- Kč 

Kancelářské křeslo 3 993,- Kč 

Nábytek sekretariát 25 280,- Kč 

-------------- 

  

Celkem 46 193,- Kč 

  

  

  

Při ZUŠ pracuje samostatný právní subjekt Klub rodičů a přátel, 

který je škole nápomocen při dofinancování akcí. 



  

  

  

  

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 

  

Škola se nezapojila a nerealizovala. 

  

  

  

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

  

Škola organizuje v rámci celoživotního učení řadu kurzů pro veřejnost : 

  

* Hra na nástroje, sólový zpěv 

  

* Figurální kresba 

  

* Malba, kresba 

  

  

  

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 
zdrojů 

  

Škola v daném období nepředložila a nerealizovala. 

  

  

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 2014 a 2015 

použité ve školním roce 2014/2015 

  

  

  

  

Poskytovatel : Statutární město Havířov 

  

1. Výjezd Tanečního orchestru do Slovinska 40 000,- Kč 

  

2. Výtvarné sympozium 2014 10 000,- Kč 

  

3. Výjezdy žáků na plenéry a soustředění v ČR 10 000,- Kč 

  

  

Použití fondu odměn nebyl použit 

  

Použití rezervního fondu vytvořeného z HV nebyl použit 

  

  

  

Spolupráce s odborovou organizací 

a Klubem rodičů a přátel při ZUŠ B. Martinů 

  



Při ZUŠ B. Martinů působí Základní organizace ČMOS, který má 30 členů. Předseda 
ZO ČMOS Vladimír Matušínský 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. Předsedkyni je paní Miroslava Pindurová. 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 2014/2015 

  

ZUŠ B. Martinů působí v regionu téměř 60 let. Úspěšně spolupracuje při své 
činnosti s Magistrátem města Havířova a Městským kulturním střediskem. 
Současně spoluprací se základními a středními školami regionu a Mateřskými 
školami ve městě, dale s Ostravskou univerzitou – Fakultou umění a Církevní 
konzervatoří v Opavě dosáhla zvýšení povědomí a reputace školy v očích 
veřejnosti. Mnohé soukromé i veřejnoprávní subjekty se školou spolupracují na 
bázi vzájemné spolupráce a přímo i nepřímo ovlivňují veřejnost v jejím náhledu na 
bohatou činnost Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. V neposlední řadě 
lze též připomenout i seniory města, kteří pomohli ve svém okolí ovlivnit kladný 
pohled na školu a tím zvýšit i nástup nových žáků do naší školy. 

  

V tomto školním roce pokračovaly standardní koncerty, které vešly u veřejnost do 
povědomí. Zejména Koncert pedagogů ZUŠ, Mikulášský koncert pro výtvarný, 
taneční, hudební i literárně dramatický obor, Adventní koncert v evangelickém 
kostele Havířov-Bludovice a Májový koncert v Kulturním domě Petra Bezruče byly 
vyvrcholením části roční činnosti. Prezentace nových akcí od roku 2014 jsou nyní 
kromě běžných zvyklostí nově také zaznamenávány a pro zájemce distribuovány 
na DVD nosiče ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy. 

ZUŠ B. Martinů uskutečnila společně se ZUŠ V. Kálika v Opavě společný koncert, 
který byl pro žáky odměnou za celoroční snažení. 

  



Motivační faktory žáků jsme zvýšili výjezdními plenéry, zážitkovou exkurzí 
hudebních nauk, žáků kytarového oddělení, soustředěním tanečního oddělení, 
příjezdem hostů ze Švédska a výjezdem Tanečního orchestru školy do Slovinska a 
Itálie. 

  

Během školního roku jsme prohloubili výuku tanečního oboru rekonstrukcí 
tanečního sálu. 

  

V červnu 2015 ZUŠ B. Martinů reprezentovala Moravskoslezský kraj na celostátní 
přehlídce dětských pěveckých sborů “Světlo za Lidice”, konané pod záštitou 1. 
místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky. 

  

Společně s Moravskoslezskou simfoniettou jsme se podíleli na uskutečnění 
koncertů filmové hudby v Řepištích a Frenštátě pod Radhoštěm. 

  

  

Pro zkvalitnění databází jsme začali využívat nový SW. 

Ten bude postupně sjednocovat jednotlivé dílčí SW, a tím sjednotí převážnou část 
informačních toků potřebných pro chod ZUŠ. 

  

  

  

  

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval a předkládá zřizovateli ředitel školy. 

  

  

  

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické radě 

dne 13. 10. 2015. 

  

  

  



  

  

  

  

  

Ing. Václav Horský 

ředitel školy 

 


