Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola, Pivovarská 124, příspěvková organizace
Pivovarská 24/124, 743 01 Bílovec
Identifikátor: 600 004 295
Termín konání inspekce: 17. - 18. září 2007

Čj.

ČŠI 437/07-14

ZÁKLADNÍ ÚDAJE




Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124 (ZUŠ) je příspěvkovou organizací
zřízenou Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Ve školním roce
2007/2008 poskytuje ZUŠ vzdělávání v hudebním oboru (HO) a výtvarném oboru (VO).
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo ZUŠ 288 žáků, což činilo 96 % stanovené
kapacity školy. K termínu inspekce bylo zapsáno v hudebním oboru 200 žáků a ve
výtvarném 95 žáků.
ZUŠ realizuje výuku podle dosud platných vzdělávacích dokumentů.

PŘEDMĚT INSPEKCE
Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, v Základní umělecké škole, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková
organizace.
Cíle inspekční činnosti:
Zjištění a hodnocení v oblasti vybraných podmínek vzdělávání ve vztahu k účinné podpoře
rozvoje osobnosti dětí a žáků při poskytování základů uměleckého vzdělávání v jednotlivých
oborech.
INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ
Zjištění a hodnocení v oblasti vybraných podmínek vzdělávání ve vztahu k účinné
podpoře rozvoje osobnosti dětí a žáků při poskytování základů uměleckého vzdělávání
v jednotlivých oborech.
Vedení školy
Koncepční záměry byly ve škole zpracovány na začátku školního roku 2006/2007 a zahrnují
oblast výchovně vzdělávací, personální i materiální. Průběžné vyhodnocování naplňování
koncepčních záměrů slouží jako podklad pro přípravu vlastního hodnocení a je rovněž
východiskem při zpracovávání výroční zprávy. Prioritou ve výchovně vzdělávací oblasti je
zajištění co nejširší nástrojové nabídky, která je nutným předpokladem pro formování
různorodých komorních seskupení.
Rámcová struktura k vlastnímu hodnocení školy byla zpracována v souladu s právní normou
a je stručná. Plánování vzhledem k cílům vzdělávání a dalšímu rozvoji školy je promyšlené
a reálné.
Ředitel působí ve funkci 16 let a splňuje předpoklady pro výkon funkce. Do řízení školy se
pozitivně promítá letitá a velmi dobrá znalost problematiky nejen školy, ale celého regionu.
Rozhodování ředitele v oblasti státní správy kontrolou předložené dokumentace je v souladu
s předepsanými právními normami. Pravidla pro jednotlivé účastníky (partnery) participující
na vzdělávání v ZUŠ jsou vymezena ve školním řádu a organizačním řádu. Předložený Školní
řád ze dne 1. září 2006 zohledňuje místní podmínky, která jsou podstatné pro řádný chod
školy. V některých oblastech jako jsou např. podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.
vyžaduje dokument dopracování. Řízení školy se vyznačuje promyšlenými pokyny s jasným
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delegováním pravomocí na jednotlivé zaměstnance. Při vedení a motivování pracovníků
ředitel upřednostňuje demokratický styl řízení.
Personální podmínky
Výuka v obou vyučovaných oborech je zajištěna celkem patnácti učiteli včetně ředitele školy.
S výjimkou dvou učitelů, kteří svým nejvyšším dosaženým vzděláním nesplňují požadavky
předepsané kvalifikace, jsou ostatní učitelé způsobilí pro výuku na tomto typu školy.
Výhledová koncepce a strategie školy se zabývá průběžným zkvalitňováním personálního
obsazení.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je realizováno na základě nabídky
akreditovaných vzdělávacích programů a individuálních potřeb pedagogů.
Materiální podmínky
Z koncepce školy vyplývá snaha o vytvoření podnětného prostředí a vytvoření optimálních
podmínek pro činnost obou oborů. Při hledání chybějících prostor pro výuku není zájem ze
strany vedení o rozšíření výuky do jiných částí města, což je v souladu s jejich koncepčními
záměry, tj. soustředit výuku pod jednu střechu.
Po stránce materiálního vybavení školy došlo za uplynulé období k řadě pozitivních změn.
Byly zakoupeny další hudební nástroje, nově byla zřízena kytarová třída. Za účelem
dokonalejšího zpracovávání videozáznamů akcí školy byl zakoupen výkonnější počítač.
Výtvarný obor rozšířil nabídku o vlastní výrobu loutek, které škola využívá při svých
vystoupeních.
Interiér školy i jednotlivé učebny jsou bohatě vyzdobeny pracemi žáků i učitelů výtvarného
oboru. Vstupní prostory školy slouží celoročně jako galerie školy s širokou prezentací
výtvarného oboru.
Partnerství
Přestože se jedná o malou školu, prezentace na veřejnosti je velmi bohatá a kvalitní, o čemž
svědčí řada uznání a ocenění. Své výsledky měla škola možnost prezentovat v loňském roce
i v živém vysílání České televize. S ostatními školami v okrese Nový Jičín i v rámci kraje
škola spolupracuje formou výměnných i společných koncertů žáků.
V roce 2006 škola vydala své profilové DVD, kde se představují všechny orchestry i soubory
školy doplněné o některé sólové výkony žáků a práce výtvarného oboru. Výsledky žáků škola
rovněž pravidelně prezentuje ve Zpravodaji města, prostřednictvím videozáznamů vysílaných
v Městské televizi a již dříve natočenými CD.
Základní umělecká škola Bílovec je výrazným nositele kultury ve městě i širokém okolí.

Hodnotící stupnice
příklad dobré praxe

standardní stav

rizikový stav

vynikající, příkladné

funkční, běžný stav

podprůměrný stav,
vyžaduje změnu
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DOKLADY, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zřizovací listina Základní umělecké školy, Bílovec, Pivovarská 124, čj. ZL/130/2001 ze
dne 27. září 2001
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině ev. č. ZL/130/2001 ze dne 29. září 2006
Rozhodnutí MŠMT o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení čj. 32 508/2004-21 ze
dne 28. února 2005 s účinností od 1. září 2005
Rozhodnutí MŠMT o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení čj. 34 402/05-21 ze dne
24. března 2006 s účinností od 24. března 2006
Nájemní smlouva uzavřená mezi Městským úřadem v Bílovci a ZUŠ v Bílovci na dobu
neurčitou od 1. ledna 1995
Výkaz o základní umělecké škole S 24-01 podle stavu k 30. září 2006 ze dne 29. září 2006
Jmenovací dekret Školského úřadu Nový Jičín ze dne 27. listopadu 1991 s účinností
1. prosince 1991
Potvrzení ve funkci ředitele Radou kraje Moravskoslezského kraje ze dne 31. července
2001
Koncepce rozvoje ZUŠ Bílovec (bez data)
Organizační řád vydán ke dni 1. září 2006 (bez data)
Školní řád ze dne 1. září 2006
Prezenční listina z pedagogické rady ze dne 31. srpna 2006
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne 20. září 2006
Návrh struktury vlastního hodnocení školy ze dne 15. září 2006 projednán pedagogickou
radou dne 30. srpna 2006
Seznam zaměstnanců ZUŠ pro školní rok 2007/2008
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ze dne 1. září 2006
Doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání všech pedagogických zaměstnanců ke dni
inspekce
Zápisy z pedagogických rad za školní rok 2005/2006, 2006/2007 ke dni inspekce

ZÁVĚR
Základní umělecká škola Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace nabízí
vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru.
Další rozvoj školy je jasně nastíněn v přehledně zpracovaných dokumentech.
Návrh struktury vlastního hodnocení školy je zpracován na autonomní podmínky ZUŠ
v souladu s příslušnou právní normou.
Personální zajištění výuky je standardní a odpovídá oborové i předmětové nabídce školy.
Materiálně technické podmínky umožňují škole naplňovat cíle vzdělávání deklarované ve
schválených učebních dokumentech hudebního i výtvarného oboru.
Škola svou programovou nabídkou podstatně formuje celkové klima v regionu. V Bílovci
a spádovém okolí tak škola svou činností obohacuje kulturní život.
Škola ve sledovaných oblastech je hodnocena jako standardní.

Opava 10. října 2007
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razítko

Složení inspekčního týmu
Inspekční tým
Vedoucí týmu
Členové týmu

Titul, jméno a příjmení

Podpis

MgA. Stanislava Juchelková

......................................

MgA. Libor Buchta

......................................
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Dle § 174 odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může ředitel
školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po
jejím převzetí na adresu pracoviště, tj. Česká školní inspekce, Moravskoslezský
inspektorát, Husova 17, 746 01 Opava. Inspekční zprávu společně s připomínkami a
stanoviskem ČŠI k jejich obsahu zasílá ČŠI zřizovateli a školské radě. Inspekční zpráva
včetně připomínek je veřejná.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s obsahem inspekční zprávy a že jsem
převzal její originál.

V Bílovci ……………………………….
razítko

Titul, jméno a příjmení

Podpis

Jaromír Hub

......................................
ředitel školy
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Další adresáti inspekční zprávy
Adresát
Moravskoslezský kraj
ul. 28 října 117, 702 18 Ostrava

Datum předání/odeslání
inspekční zprávy
2007-10-

Podpis příjemce nebo čj.
podacího deníku ČŠI

Připomínky ředitele školy
Datum
--

Čj. podacího deníku ČŠI
--
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Text
Připomínky nebyly podány.

