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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Pivovarská 124, Bílovec, PSČ 743 01

Identifikační číslo: 62330276

Identifikační znak : 108022200

Identifikátor zařízení: 600004058

Datum zápisu do rejstříku: 1. leden 2005

Právní forma: příspěvková organizace

Statutární orgán: Mgr. Ondřej Langr, ředitel
- jmenován od 1. 1. 2012 (do 31. 12. 2011 Jaromír Hub)

Kontakt: telefon: 556 410 324, 556 413 500
e-mail: reditel@zusbilovec.cz, info@zusbilovec.cz

Web: www.zusbilovec.cz

Kapacita žáků: 300

Školská rada: není zřízena

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava
Kontakt - telefon: 595 622 222, e-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz

   Ve školním roce 2011/2012 nebyly podány žádné žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím.
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Základní  umělecká  škola  v  Bílovci  poskytuje,  v  souladu  s  hlavním  účelem  zřízení  organizace, 
základní umělecké vzdělávání. Předmětem činnost je poskytování základů vzdělání v  hudebním 
a výtvarném oboru, příprava pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a v konzer-
vatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým a pedagogickým zaměřením. 
Více než šest  desítek let  plní roli  umělecké vzdělávací  organizace s velmi dobrými výsledky na 
domácích i zahraničních přehlídkách a soutěžích a kvalitně reprezentuje české umělecké školství 
a město Bílovec.

V posledních letech  převyšuje  poptávka zájemců možnost školy,  které  jsou ohraničeny 
limitem 299 žáků. Hudební obor zaujímá přes dvě třetny této kapacity.

POČET ŽÁKŮ - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012  (k 30. 9. 2011)

STUDIUM HUDEBNÍ OBOR VÝTVARNÝ OBOR

počet žáků 204 95

z toho absolventů
I. st. 17 11

II. st. 6 1

celkem 299

Škola  se  několik  desítek  let  výrazně  proflovala  svými  dechovými  soubory.  Na  tradici 
úspěšných seskupení (dechový a taneční orchestr, jazzové soubory apod.) navazují dnes působící  
soubory.

V hudebním oboru škola nabízí výuku hry na klavír, akordeon, příčnou a zobcovou fétnu, 
klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baryton, tenor, tubu, lesní roh, kytaru a housle. Kolektvní výuku 
naplňovala  v  souborech  klarinetovém,  žesťovém,  akordeonovém,  keyboardovém,  v  souboru 
příčných  a  zobcových  féten,  v  tanečním  orchestru,  jazzovém  orchestru  a  dalších  malých 
seskupeních.

Výtvarný obor nabízí klasické i netradiční techniky - malbu, kresbu, grafku, textlní tvorbu, 
keramiku,  prostorovou,  objektovou  a  akční  tvorbu.  Mezioborově  spojuje  mladé  umělce 
v divadélku a pořádá veřejná vystoupení nejen pro mateřské školy. K práci používá i multmediální  
technologie.

Oba umělecké obory vyučují podle schválených učebních osnov, od září 2012 přibývá výuka 
podle vlastního školního vzdělávacího programu, na kterém organizace intenzivně pracovala. Škola 
je  připravena  vyrovnat  se  s  případnými  problémy  při  zavádění  kurikulární  reformy,  zejména 
s  „dvojím  režimem“  v  důsledku  postupného  zavádění  (přípravné  studium  a  pouze  1.  ročníky 
základního studia).
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POČTY ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 (k 30. 9. 2011)

Název Celkem
Přípravné 
studium

1. stupeň
základ. studia

2. stupeň
základ. studia

Hra na klavír 75 10 66 9

Hra na ostatní klávesové nástroje 1 1 0 0

Hra na akordeon 14 0 11 3

Hra na housle 13 3 9 1

Hra na kytaru 22 0 17 5

Hra na zobcovou fétnu 30 7 22 1

Hra na fétnu (kromě zobcové f.) 10 0 9 1

Hra na klarinet 13 0 10 3

Hra na saxofon 1 0 0 1

Hra na trubku 5 1 2 2

Hra na lesní roh 1 1 0 0

Hra na pozoun 3 1 2 0

Hra na tenor 1 0 1 0

Hra na tubu 1 0 1 0

Hra na ostatní dechové nástroje 1 0 1 0

Celkem 201 24 151 26

VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY

Škola provozuje svoji činnost na jediném místě v historické budově bývalého pivovarského 
hostnce  v  městské  památkové  zóně  města.  Je  velmi  dobře  dostupná,  leží  nedaleko  hlavního 
náměst, v současnost se v její  bezprostřední blízkost buduje nová pěší zóna. I přes rozsáhlou 
rekonstrukci v devadesátých letech si ponechává charakter nevelké školy s komorní atmosférou.  
Přesto disponuje sálem pro cca 60 posluchačů se dvěma koncertními křídly nebo uměleckou dílnou 
výtvarného oboru s hrnčířským kruhem, keramickou pecí a dataprojekcí. Hudební obor je vybaven 
kvalitními a dobře udržovanými nástroji, většinu z nich si začínající žáci mohou zapůjčit. Součást 
učebny  kolektvní  výuky  je  i  bohatá  mediotéka,  k  dispozici  je  několik  počítačů  s  připojením 
k internetu a Wi-Fi.

VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 (v Kč)

STUDIUM HUDEBNÍ OBOR VÝTVARNÝ OBOR

přípravné studium 2 800 2 800

základní studium 3 000 2 800
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY

Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 17 učitelů  a  2  nepedagogičt pracovníci  
(fnanční referentka, domovnice/uklízečka). 10 pedagogů pracovalo na částečný úvazek, z toho 6 
na menší než 35% úvazek.

POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI

kvalifkovaní nekvalifkovaní fnanční referentka domovnice/uklízečka

HUDEBNÍ OBOR 15 14 1
1 1

VÝTVARNÝ OBOR 2 1 1

celkem 15    2 * 2

 * zahájeno studium pro doplnění kvalifikace

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

   Pedagogický sbor je až na výjimky odborně kvalifkovaný, genderově vyvážený, ochotný dále se 
vzdělávat a osobnostně růst, přístupný k žákům, rodičům i odborné veřejnost. Spolupracuje v řadě 
činnost s dalšími insttucemi nebo subjekty a mezi sebou navzájem. Je řízen v duchu otevřené 
a  oboustranné  komunikace,  kde  každý  má  právo  svobodně  promluvit,  hájit  svůj  názor 
a spoluvytvářet sdílená pravidla.

NOVÝ ŘEDITEL ŠKOLY

Rada  kraje  jmenovala  od  1.  1.  2012  na  vedoucí  pracovní  místo  ředitele  organizace 
Mgr. Ondřeje Langra, který vystřídal po více než dvacet letech ve funkci  pana Jaromíra Huba. 
V době nepřítomnost ředitele byla zastupováním, s omezenými pravomocemi, pověřena paní Jana 
Bednářová.

4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Do přípravného studia byli přijat uchazeči, kteří prokázali  předpoklady při průzkumu na 
počátku května a června 2011. V hudebním oboru kritéria přijet navrhla pedagogická rada, ve 
výtvarném oboru učitelé VO.

Do  základního  studia  byli  přijat  uchazeči,  kteří  vykonali  talentové  zkoušky.  Obě  formy 
přijet byly komisionální před odbornou komisí složenou z členů pedagogické rady.

Ve školním roce 2011/2012 nebyli žádní uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami ani 
mimořádně nadaní. Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin nebylo organizováno.
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Ve školním roce 2011/2012 uspěli v přijímacím řízení na středních uměleckých školách: 

Emílie Smetanová - Střední umělecká škola Ostrava - obor Vědecká kresba a ilustrace
Viktor Zajac - Soukromá střední umělecká škola Ave Art Ostrava - obor Umělecké kovářství

POČTY ABSOLVENTŮ - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

HUDEBNÍ OBOR VÝTVARNÝ OBOR celkem

I. stupeň základního studia 10 5 15

II. stupeň  základního studia 4 0 0

CELKEM 14 5 19

POČTY ŽÁKŮ PODLE PROSPĚCHU - ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 (k 30. 6. 2012)

CELKOVÝ PROSPĚCH
prospěl s 

vyznamenáním
prospěl neprospěl ostatní celkem

HUDEBNÍ OBOR 148 30 0 22 200

VÝTVARNÝ OBOR 85 0 0 13 98

CELKEM 233 30 0 35 298

VÝSLEDKY CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ

Okresní kolo celostátní soutěže ZUŠ na dechové nástroje
Místo konání: ZUŠ Nový Jičín
Termín: 9.-10. 2. 2012

Žesťové nástroje - Ladislav Mariaš /korepetce Jana Bednářová/

Filip Richtár - trubka: 1. kategorie -  2. místo
Nikola Kleinová - lesní roh: 2. kategorie -  1. místo s postupem
Táňa Trojáčková - trubka: 2. kategorie - 1. místo s postupem
Štěpán Vojtšek - tuba: 2. kategorie - 1. místo s postupem
Adam Novák - trubka: 5. kategorie -  2. místo
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Dřevěné nástroje - Ilona Knýbelová /korepetce Eva Tížková/

Valérie Sedláková - příčná fétna: 0. kategorie - 1. místo s postupem

Dřevěné nástroje - Dušan Hyvnar /korepetce Jana Bednářová/

Andrea Drobná - saxofon: 5. kategorie -  3. místo

Dřevěné nástroje - Tomáš Hanák /korepetce Mgr. Pavel Motloch/

Štěpán Flagar - klarinet: 7. kategorie - 1. místo s postupem
Zvláštní ocenění poroty za výjimečnou interpretaci soutěžního programu!

Krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ na dechové nástroje
Místo konání. ZUŠ Orlová - Poruba
Termín: 21.-22. 3. 2012

Žesťové nástroje - Ladislav Mariaš /korepetce Jana Bednářová/

Nikola Kleinová - lesní roh: 2. kategorie -  2. místo
Táňa Trojáčková - trubka: 2. kategorie - 3. místo
Štěpán Vojtšek - tuba: 2. kategorie - 2. místo

Dřevěné nástroje - Ilona Knýbelová /korepetce Eva Tížková/

Valérie Sedláková - příčná fétna: 0. kategorie - 2. místo

Dřevěné nástroje - Tomáš Hanák /korepetce Mgr. Pavel Motloch/

Štěpán Flagar - klarinet: 7. kategorie - 1. místo

Mezinárodní soutěž ve hře na keyboardy v Považské Bystrici

3. 4. 2012
Komorní trio p. uč. Jany Bednářové se stalo absolutním vítězem celé soutěže
p. Jana Bednářová obdržela cenu za skvělou pedagogickou přípravu

Anežka Malčíková, Dominik Krayzel, Dominik Parvonič ze třídy E. Tížkové - Stříbrné pásmo
Viktorie Prusáková, Filip Andree, Kristýna Jurášková ze třídy E. Tížkové - Stříbrné pásmo
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6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Prostředí  základní  umělecké  školy  je  z  hlediska  prevence  sociálně  patologických  jevů 
specifckým prostředím, ve kterém "múzy kultvují ducha" a svojí podstatou jsou, mimo jiné, k této  
funkci předurčeny. Škola však musí vědomě a soustavně trvat na společných pravidlech spolužit, 
tolerance a zdravého způsobu života a přijímat preventvní opatření k předcházení projevů, jakými 
jsou např. agresivita, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus a xenofobie, 
homofobie,  záškoláctví,  závislost  a  užívání  návykových  látek,  netolismus,  gambling,  rizikové 
chování v dopravě, poruchy příjmu potravy, negatvní působení sekt a sexuální rizikové chování.

Cílem  školy  je  rovněž  rozpoznání  a  zajištění  pomoci  včasné  intervence  nebo  krizové 
intervence zejména v případech traumatckých zážitků – domácího násilí, šikanování,  násilného 
chování,  týrání  a  zneužívání  dět včetně komerčního sexuálního zneužívání,  ohrožování  mravní 
výchovy  mládeže,  experimentování  s  návykovými  látkami,  rizikových  stravovacích  návyků 
vedoucích k poruchám příjmu potravy.

Škola  v  prevenci  využívá  přílohy  materiálu  MŠMT  „Metodické  doporučení  k  primární 
prevenci  rizikového  chování  u  dět,  žáků  a  studentů  ve  školách  a  školských  zařízeních 
č.j.21291/2010-28“, které obsahují praktcká doporučení pedagogům, jak se zachovat při výskytu 
určitého rizikového chování ve školách. Prevence sociálně patologických jevů u žáků je zakotvena 
ve  školním  řádu  školy.  Každý  pedagogický  pracovník  dbá,  aby  uplatňovaná  prevence  sociálně 
patologických jevů u žáků byla prováděna komplexně, tj.  ve všech oblastech, jichž se prevence 
sociálně patologických jevů u žáků dotýká. 

Ředitel  školy  vytváří  podmínky  pro  předcházení  vzniku  sociálně  patologických  jevů, 
zejména řešením aktuálních problémů,  souvisejících s  výskytem sociálně patologických jevů ve 
škole, podporou týmové spolupráce pedagogických pracovníků školy a se zákonnými zástupci žáka. 

Skutečnost, že organizace za dobu svojí existence nepamatuje žádný výrazný exces nebo 
závažný patalogický jev na škole neznamená, že k takové situaci nemůže dojít, proto dbáme na 
"kolektvní pohotovost" a připravenost těmto jevům důsledně předcházet.

7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)

Nové vedení  školy  akcentuje  potřebu dalšího vzdělávání  pedagogických  pracovníků,  její 
realizování  však  nenahodile,  dle  plánu  DVPP,  který  je  přepracováván  směrem  ke  stanoveným 
prioritám organizace a také potřebám zaměstnanců.

Uplynulý školní rok byl  ve znamení DVPP zejména v oblast příprav zavádění kurikulární 
reformy do základního uměleckého vzdělávání, v oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a mimořádně nadanými.  V manažerské oblast bylo další vzdělávání soustředěné na 
profesní rozvoj školského manažera, práci s lidmi, řízení kvality školy a autoevaluaci.
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SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI DVPP ZUŠ BÍLOVEC:

17. 12. 2011
Kytarová metodika-interpretace, konzervatoř Brno

2. 11. 2011
Konzultace k tvorbě ŠVP, Artprogram, ZUŠ Eduarda Marhuly Ostrava

5. 11. 2011
Uplatnění akordeonu v současnosti, JKGO, Ostrava

19 - 20. 1. 2012
Specifické poruchy učení a chování u žáků ZUŠ, PhDr.Lenka Krejčová, PhD., Artprogram, Čeladná

21. 1. 2012
Ostravská setkání s houslemi - Metodika výuky hry na housle, JKGO, Ostrava 

2.  2. 2012
Mimořádné hudební nadání dět, Artprogram, Čeladná
    
18. 2. 2012
 „Kytarujeme“  (XI.guitar session), Múzická škola umění Ostrava

25.2.2012
Kytarová metodika-interpretace, Konzervatoř Brno

17.3.2012
Kytarová metodika-interpretace, Konzervatoř Brno

23. 3. 2012
VI. ročník  Akordeonového pódia v Klimkovicích, Klimkovice

24.3.2012
Dechové soboty - Rozvíjení tónové a technické zdatnosti žáka ZUŠ, Konzervatoř Brno

14. 4. 2012
Chopinovy skladby pro domov a salon,
Improvizace, základy jazzové interpretace, Konzervatoř Brno

18. 4. 2012
O počasí s hudbou a pohybem, Prof.PhDr. Eva Jenčková,CSc., ZUŠ Ostrava – Hrabůvka
              
26. a 27. 4. 2012 
Nová Konfrontace aneb metodický seminář pro učitele EKN, KVIC, Karviná
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26. - 27. 4. 2012
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ,
Múzická škola Ostrava-Mariánské Hory – Péče o žáky se SVP, Artprogram, Čeladná

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELE v období leden – srpen 2012

• Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

• Projekt Podpora ZUŠ, NIDV - Praha, Brno

• Projekt Cesta ke kvalitě, NIDV - Ostrava

•  Manažer či pedagog?, KVIC - Opava, Sepetná

• Úvod do profesního rozvoje školského manažera

• Motvace a komunikace v praxi školského manažera

• Řízení kvality školy

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci mimořádně nadaní, Artprogram, Čeladná 

LEKTORSKÁ ČINNOST ŘEDITELE

• Projekt Podpora ZUŠ, NIDV, Praha

• konference a semináře k tvorbě a zavádění ŠVP - Zlín, Olomouc

• terénní konzultace - Ostrava, Bzenec

• metodická podpora učitelům VO a ředitelům k zavádění ŠVP (Artprogram)

8. AKTIVITA A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

HUDEBNÍ OBOR

31. 8. 2011
Vystoupení keyboardového souboru Jany Bednářová v Domově seniorů

9. 11. 2011
Ostrava - Parník „Jazz Trio“ – přehlídka nejlepších souborů ZUŠ Ostravského a Novojičínského 
regionu.

15. 11. 2011
Přehlídka orchestrů a kapel v Ostravě-Porubě
Martnov „Garage“ – vystoupil taneční orchestr T. Hanáka
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30. 11. 2011
Bílovec – Kulturní dům – humanitární organizace Adra s představiteli města Bílovce – vystoupení 
„Jazz Tria“.

8. 12. 2011
Pohádka Čert a Káča byla uvedena s již velmi oblíbeným Čertovským koncertem, kde dět a učitelé 
hýřili hravost a důvtpem za bouřlivé odezvy publika.

9. 12. 2011
Bílovec – Kulturní dům – veřejný koncert Jazz Tria s programem „Jazzové vánoce“.

Třídní veřejné předehrávky všech tříd hudebního oboru  - praktckou ukázkou prezentace a 
zároveň důkazem poctvé a svědomité práce učitelů, jsou třídní předehrávky všech vyučujících.

6. 1. 2012
My tři králové jdeme k vám! Hudební akce na Městském úřadě a v ulicích města  – podpora 
celorepublikové Tříkrálové sbírky - Charita 

10. 1. 2012
Novoroční koncert v kostele sv. Mikuláše v Bílovci Na koncertě zazněly skladby všech hudebních 
žánrů. Náladu doznívajících Vánoc připomínají posluchačům vánoční koledy v úpravách pro různá 
nástrojová seskupení.

25. 1. 2012
Náhradní koncert namísto koncertu Kubínova kvarteta - koncertní sál ZUŠ

9. - 10. 2. 2012
Okresní kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje
Nový Jičín

19. 3. 2012
Jarní koncert
Na tomto koncertu vystupují mladší žáci, od přípravného ročníku, až po 4. ročník prvního stupně. 
Zastoupeny jsou všechny hudební nástroje, které se na naší škole vyučují, také čtyřruční a komorní 
hra. Akce se setkává s velkým zájmem rodičů a veřejnost.

21. -22. 3. 2012
Krajské kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje
Nový Jičín

23. 3. 2012
IV. ročník Akordeonového pódia v Klimkovicích
Lektoři – Mgr. M. Halmová a Adt. dr. P. Chololowicz. Žákyně ze třídy M. Habustové – K. Dluhošová 
a  A. Ondovčáková dobře hrály jako modely, na kterých lektoři předváděli své pedagogické postupy 
v nácviku skladeb.
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3. 4. 2012
Mezinárodní soutěž ve hře na keyboardy v Považské Bystrici /E. Tížková, J. Bednářová/
Naše škola se nespecializuje na výuku hry na elektronické klávesové nástroje. Soutěž na EKN byla 
výzvou pro naše žáky i učitelky porovnat své výkony se slovenskými žáky. Komorní trio p. uč. Jany 
Bednářové se stalo absolutním vítězem celé soutěže a p. Bednářová obdržela cenu za skvělou 
pedagogickou přípravu. Účast v soutěži byla odměnou a krásným výletem pro všechny zúčastněné 
za dlouhodobou pilnou a náročnou přípravu.
Anežka Malčíková, Dominik Krayzel, Dominik Parvonič ze třídy E. Tížkové - Stříbrné pásmo
Komorní hra 5. kategorie
Viktorie Prusáková, Filip Andree, Kristýna Jurášková ze třídy E. Tížkové - Stříbrné pásmo

19. 4. 2012
Koncert v Sanatoriích Klimkovice – vystoupili sólist a komorní soubory ZUŠ. Tato akce se setkala 
s velkým ohlasem publika a pro účinkující toto vystoupení znamenalo velkou školu. Zahráli si ve 
zcela rozdílném prostředí než jsou zvyklí, poznali jinou akustku a rozsáhlejší publikum. 

25. 4. 2012
Hudební doprovod k oficiálné návštěvě prezidenta republiky - Jazz Trio  - náměst v Bílovci

28. 4. 2012
Bílovec – Zámek – Otevírání zámku – veřejný koncert Jazz Tria – „Největší hity swingové éry“

10. 5. 2012
Sál ZUŠ Bílovec – Jazzové show –naše soubory Crash Family a Jazz Trio hostly kapelu Magnolie ze 
ZUŠ E. Marhuly Ostrava -Mariánské Hory.

11. 5.  2012
Nesoutěžní přehlídka pro klavírní dua "Dvořákův Lipník" – vystoupila B. Tížková a G. Dreslerová 
ze tř. J. Bednářové . Pro děvčata přehlídka znamenala seznámení se s prostředím ZUŠ v Lipníku nad 
Bečvou, kde se chystají soutěžit v celonárodní soutěži duí v roce 2013.

16. 5. 2012
Vystoupení žáků Evy Tížkové v Klubu seniorů v Bílovci
Na tomto koncertě pro naše starší občany vystoupily dět od 6 do 14 let. Představily se ve 
skladbách upravených pro 2 - 3 keyboardy. Vystoupení bylo malým dárkem ke Dni matek.

17. 5. a 22. 5. 2012
Absolventské koncerty
Snahou všech učitelů je připravit žáky k zakončení studia I. a II. stupně vystoupením na veřejném 
absolventském koncertě či veřejnou prezentací výtvarných děl. I ze strany žáků a studentů je 
zájem o předvedení svých dovednost před publikem.

22. 5. 2012
Okresní klavírní přehlídka v Novém Jičíně  
Žáci ze třídy učitelky J. Bednářové a E. Tížkové využili příležitost zahrát si na novém křídle v ZUŠ 
Nový Jičín. Zúčastnění žáci: Dobešová Veronika 2. roč., Michal Knýbel 1. roč., Viktorie Prusáková 1. 
roč. /II. stupně , Rebeka Urbánková 3. roč. a Tereza Tížková 1 roč./II.
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23. 5. 2012 
Štěpán Flaagar reprezentoval naší  školu na akci pořádanou Janáčkovou konzervatoří Ostrava-
Talenty regionu koncertem C.M.Weber – Grand Duo, žáka doprovázel  prof. Motloch.

5. 6. 2012
Múziáda v Hradci nad Moravicí - Tereza Tížková ze tř. J. Bednářové již potřet reprezentovala ZUŠ 
Bílovec v celodenní přehlídce talentovaných žáků, tentokráte s dílem Clauda Debussyho. Arabeska 
E dur v jejím podání sklidila zasloužený potlesk.

13. 6. 2012
Ocenění nejlepších žáků bíloveckých škol v kapli Sv. Barbory - vystoupilo Kvarteto zobcových 
féten  I. Knýbelové v renesančních kostýmech. Svým vystoupením žáci vytvářeli zvukovou kulisu a 
podtrhli slavnostní charakter akce.
Štěpán Flagar byl za své  úspěchy a vzornou reprezentaci školy oceněn jako ,,Nejlepší žák roku“.

15. a 16. 6. 2012
Unplugged – GMK Bílovec – 2 vystoupení Crash Family

18. 6. 2012
Koncert „ Malé děti hrají ještě menším dětem“ předškolního věku. Ukázali jsme dětem i jejich 
rodičům, co se nejmladší žáci naší školy mohou naučit během přípravného studia a na jaké 
hudební nástroje mohou hrát. Součást koncertku byla i praktcká ukázka, jak probíhá průzkum 
hudebnost při přijímání nových žáků do naší ZUŠ. Na závěr byly hostům i účinkujícím věnovány 
omalovánky s hudebními nástroji.

20. 6. 2012
Klarinetový recitál Štěpána Flagara, klavírní doprovod – Mgr.Pavel Motloch  s programem 
koncertů Kurpinski, Weber, Martnů. Na závěr vystoupil Taneční orchestr T. Hanáka.

28. 8. 2012
Bílovec – zámek – dvojkoncert Crash Family a Back Side Big Band z Prahy

VÝTVARNÝ OBOR

6. 10. 2011
Loutková pohádka O Smolíčkovi pro MŠ kombinovaná s živým vystoupením žáků hudebního 
oboru dětem ukázala svět pohádkových bytost pomocí uměleckých artefaktů vyráběných dětmi 
výtvarného oboru a krásného mluveného slova.

8. 12. 2011
Pohádka Čert a Káča byla uvedena s již velmi oblíbeným Čertovským koncertem, kde dět a učitelé 
hýřili hravost a důvtpem za bouřlivé odezvy publika.
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13. 1. 2012
Loutková pohádka Čert a Káča pro Mateřské školy – propagace školy, snaha o přiblížení klasických 
příběhů

16. 2. 2012
Zájezd do Galerie výtvarného umění v Ostravě  - setkávání s uměním současnost i minulost, 
využívání animačních programů

březen
Výstava fotografií loňské absolventky VO ZUŠ Bílovec Evy Nádvorníkové - Doteky duše v 
prostorách Městské knihovny v Bílovci

17. – 22. 5. 2012
Absolventská výstava výtvarného oboru ZUŠ - samostatná výstava žáků - absolventů

22. 5. 2012
Exkurze do České televize, televizního studia Ostrava - dětský výtvarný pořad "Šikulové"

červen 
Výstava textilní voskové batiky žáků VO v prostorách Městské knihovny v Bílovci

14. 6. 2012
Malá zámecká slavnost – zámek Bílovec – přehlídka ZUŠ, setkávání kulturní veřejnost, spolupráce 
s dalšími organizacemi z Bílovce a okolí, prezentace a propagace školy

červen 2012
Výtvarný obor a základní uměleckou školu reprezentovaly dvě žačky VO aktvní účastní při natáčení 
celoplošně vysílaného dětského pořadu České televize "Šikulové" s výtvarnou tématkou.

9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ

   Česká školní inspekce svoji činnost v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 v základní umělecké 
škole v Bílovci nevykonávala.
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10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

    Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2011                                      (v ts. Kč)

a) příjmy 5 919,61

1. celkové příjmy - dotace 4 954,50

2 .školné 870,37

3. čerpání FO + RF 78,47

4. ostatní příjmy 16,27

b) neinvestiční výdaje 5 819,10

 z toho:

- náklady na platy pracovníků školy 3 636,87

- ostatní osobní náklady 77,83

- zákonné odvody zdrav. a soc. pojištění 1262,12

- výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 296,87

- energie, voda 172

- ostatní provozní náklady 373,41

Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených ZUŠ Bílovec na r. 2011 (v Kč)

UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání: 4 920 000

v tom:

Prostředky na platy PP 3 192 000

Prostředky na platy NP 370 000

OON - PP 71 000

zákonné odvody 1 235 000

FKSP  36 000

ONIV náhrady 16 000

UZ 33027 rozvojový program Posílení platové úrovně PP s vysokoškolským vzděláním, kteří splňuji 

odbornou kvalifkaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů                                 27 000

v tom:

prostředky na platy 20 000

zákonné odvody + FKSP 7 000
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Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci škola vyčerpala v plné výši.

Nedočerpané prostředky na odvody a FKSP byly použity na fnancování nákupu učebních pomůcek.

Závazný ukazatel Příspěvek na provoz celkem v roce 2011 organizace dodržela.

ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2011 (v Kč)

fond odměn  54 868

fond rezervní 23 600

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (VH) ZAROK 2011 (v Kč)

VH 100 515,97 Kč - vznikl pouze z hlavní činnost, podstatným snížením nákladů za služby 
a opravy nástrojů, doplňkovou činnost organizace nevyvíjela.
VH stejně jako všechny fondy plně kryty fnančními prostředky.

DO FONDU ODMĚN DO REZERVNÍHO FONDU

80 000 20 515,97

ČERPÁNÍ FONDŮ V ROCE 2011 (v Kč)

fond odměn  54 868

fond rezervní 23 600

DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA BÍLOVEC
v částce 7 500 Kč na projekt volnočasových aktvit a akcí s názvem "Malá zámecká slavnost – 
věnovaná době renesanční", která se uskutečnila dne 16. 6. 2011 v prostorách bíloveckého zámku.
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11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

Pedagogičt  pracovníci  se  i  ve  školním  roce  2011/2012  zapojili  do  projektových  aktvit 
"Artprogramů"  -  jednalo  se  o  sérii  školení,  seminářů,  workshopů  a  dalších  vzdělávacích  akcí 
směřující k podpoře klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících pracovníků ZUŠ směrem k  
závádění dvoustupňového kurikula do základního uměleckého vzdělávání s klíčovými aktvitami: 
Školení ředitelů škol, Školení pro experty - garanty oborů, Benchlearningové akce a poradenské 
centrum, E-learning, semináře pro ředitele škol na téma přípravy zavádění ŠVP, vznik metodického 
centra  ŠVP  v  ZUV,  semináře  pro  kolektvy  ZUŠ.  Nositelem  projektu  a  grantu  bylo  sdružení 
základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA, jehož je naše organizace členem. 

Příležitost  k  mezinárodní  spolupráci  škola  teprve  vyhledává,  cesty  učitelů  a  žáků  do 
zahraničí mají prozatm charakter účast na soutěžích a přehlídkách. Škola nebyla do rozvojových 
nebo mezinárodních projektů v tomto roce zapojena.

12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve školním roce 2011/2012 se organizace aktvně zapojovala do celoživotního vzdělávání 
svých zaměstnanců vysíláním na vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (viz výše) např.  v oblast dalšího odborného vzdělávání a přípravy,  která napomáhá 
k vyšší schopnost inovací, fexibilizaci pracovních sil, rychlé adaptaci na nové technologie, metody 
práce atd.

13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Projekt volnočasových aktivit a akcí "Malá zámecká slavnost – věnovaná době renesanční"
16. 6. 2011, zámek Bílovec       
Dotace z rozpočtu města Bílovec v částce 7 500 Kč

14. SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNA- 
VATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ DALŠÍCH ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Ve  škole  nepůsobí  odborová  organizace.  Základní  umělecká  škola  v  Bílovci  je  členem 
sdružení  základních  uměleckých  škol  Moravskoslezského  kraje  MÚZA,  Asociace  základních 
uměleckých  škol  České  republiky,  pečující  a  rozvíjející  kvalitu  uměleckého  školství  v  České 
republice.

Ředitel  školy  spolupracuje  s  Národním  insttutem  pro  další  vzdělávání  jako  lektor 
a konzultant v projektu Podpora ZUŠ, který pomáhá základním uměleckým školám se zaváděním 
kurikulární reformy do praxe.
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15. ZÁVĚR

   Život školy ve školním roce 2011/2012 byl ovlivněn dvěma zásadními faktory. Jednak intenzivní 
prací na tvorbě školního vzdělávacího programu a přípravou pro jeho uvedení do praxe, jednak 
příchodem nového ředitele.  Oba tyto aspekty jsou výrazným činitelem ovlivňující  v  neposlední 
řadě  také  klima  školy.  Bilance  období  několika  měsíců  probíhá  s  poměrně  malým  časovým 
odstupem,  dá  se  však  konstatovat,  že  nová  etapa  nastartovala  bezkonfiktně  a  v  atmosféře 
vzájemné spolupráce.
   V následujícím období bude pozornost kladena na systémové zvládání procesů identfkovaných 
v organizaci, včetně důsledné kontroly plnění školního vzdělávacího programu a rozvíjení lidských 
zdrojů.
   Organizace společně defnovala tyto vize školy, které se stávají východiskem její činnost a které 
chce sdílet v dlouhodobém období:

• Otevírat bránu do světa umění, být přívětvými „vrátnými“ a zodpovědnými průvodci.

• Být školou pro život, ne školou momentálního úspěchu.

• Inspirovat a spoluobjevovat hranice vlastních možnost každého, kdo o to stojí.

• Ponechávat prostor pro individualitu, nedokonalost i chybu, která učí.

• Připravovat žákům radostné situace z tvoření a sdílení prožitků.

• Být uměleckým centrem města Bílovec a jeho okolí, budovat a uchovávat hodnoty našich 
předchůdců a předávat je pokračovatelům. 

   Výroční zpráva projednána na poradě pedagogické rady dne 17. října 2012.

V Bílovci dne 20. října 2012 Mgr. Ondřej Langr, ředitel
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