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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Základní umělecká škola Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
Adresa školy:
Tyršova 1, 793 95 Město Albrechtice
IZO:
102 052 590
Identifikátor zařízení:
600003833
IČO:
60780487
Bankovní spojení:
1851102309/0800
Statutární orgán – ředitel
Martin Kachlík
Kontakt:
Tel/Fax:

554 652 607, mob: 606 429 544

Email:

reditel@zusmestoalbrechtice.cz, zus.albrechtice@seznam.cz

Web:

www.zusmestoalbrechtice.cz

Další místa poskytovaného vzdělávání:
Holčovice:

ZŠ Holčovice, Holčovice 176, 793 71 Holčovice

Jindřichov:

Jindřichov 191, 793 83 Jindřichov (budova místní knihovny)

Osoblaha:

ZŠ Osoblaha, Třešňová 99, 793 99 Osoblaha

Slezské Rudoltice:

ZŠ Slezské Rudoltice 120, 793 99 Slezské Rudoltice

Třemešná:

ZŠ Třemešná 341, 793 82 Třemešná
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Školská rada:
Škola nemá školskou radu
Cílová kapacita školy:
300 žáků
Zřizovatel:
Název:

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad

Adresa:

28. října 117, 702 18 Ostrava

Tel/Fax:

595 622 222 / 595 622 126

Email:

posta@kr-moravskoslezsky.cz

Web:

www.kr-moravskoslezsky.cz
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2. Přehled oborů vzdělávání
Posledním rozhodnutím MŠMT s účinností od 28.1.2008 pod č.j. 29580/2007-21, byla škola
zařazena do rejstříku škol jako čtyřoborová s výše uvedenými dalšími místy poskytovaného
vzdělávání.
Na základní umělecké škole v Městě Albrechticích, byly ve školním roce 2011/2012
vyučovány pouze tři umělecké obory a to hudební HO, výtvarný VO a taneční TO. Literárně
dramatický obor LDO, nebyl pro nedostatečný počet žáků otevřen.
Zastoupení žáků v jednotlivých oborech v uplynulém roce bylo následující:
Hudební obor

176

Výtvarný obor

7

Taneční obor

32

Literárně – dramatický obor

0

Studium pro dospělé

0

Celkem

215

Tabulka vychází z výkazu S 24-01 oddílu 1, podle stavu k 30.9.2011
Při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky provedené na základě pověření č.
271/03/2012 ředitele krajského úřadu, ve dnech 18.6.2012 – 25.6.2012, byl zjištěn nesouhlas
dílčích počtů žáků v jednotlivých oborech s vykázanými počty žáků ve zmíněném
výkazu S 24-01. S tímto pochybením, dnes již bývalé ředitelky ZUŠ, bylo spjato také chybné
zařazení žáků v tanečním oboru do předmětů, jenž nebyly v souladu s platnými učebními
plány pro základní umělecké školy, schválené MŠMT pod č.j 17620/2003-22 a č.j.
17621/2003-22, a také chybné zařazení žáků v kolektivní výuce hudebního oboru.
V současnosti jsou již všechny výše zmíněné nedostatky trvale odstraněny.
Celkový počet žáků (viz tabulka) se pro ZUŠ v Městě Albrechticích stává také závazným
ukazatelem pro další nenavyšování počtu žáků, i přes vyšší cílovou kapacitu školy (300). Je to
důsledek respektování požadavku zřizovatele.

Přehled učebních plánů:
Výuka hudebního oboru probíhala v souladu s učebními plány pro základní umělecké školy,
schválené MŠMT ČR dne 25. června 1995 pod č.j. 18.418/95-25 s účinností od 1. září 1995.
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Učební plány hudebního oboru:
I. Stupeň základního studia
Přípravné studium

uč.p. 1a, 1b

Hra na klavír

uč.p. 2a

Hra na varhany

uč.p. 2a

Hra na elektronické klávesové nástroje

uč.p. 2b

Hra na housle a violoncello

uč.p. 3

Hra na zobcovou flétnu

uč.p. 5a

Hra na zobcovou flétnu nebo jiný dech. nástroj

uč.p. 5b

Hra na trubku

uč.p. 6

Hra na bicí nástroje

uč.p. 6

Hra na kytaru

uč.p. 8

Pěvecká hlasová výchová

uč.p. 10

Sborový zpěv

uč.p. 11

II. Stupeň základního studia
Hra na klávesové a dechové nástroje

uč.p. 12

Učební plány výtvarného oboru:
Výuka výtvarného oboru probíhala v souladu s učebními plány pro základní umělecké školy,
schválené MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j. 18.455/2002-22 s účinností od 1. září 2002
I. Stupeň základního studia
Přípravná výtvarná výchova

uč.p. 1

Základní studium – varianta A

uč.p. 2
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Učební plány tanečního oboru:
Výuka tanečního oboru probíhala v souladu s učebními plány pro základní umělecké školy,
schválené MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j. 17.620/2003-22 a č.j. 17.621/2003-22
s účinností od 1. září 2003. Výjimku tvořilo zařazení určitého počtu žáků do předmětů, které
nebyly a nejsou ve výše uvedených učebních plánech (viz zjištění kontrolního orgánu)
I. Stupeň základního studia
Přípravná taneční výchova

uč.p. 1

Základní studium

uč.p. 2

3. Personální zabezpečení činnosti školy
Celkový počet pracovníků: osob/úvazků
Pedagogové interní

14/8,102

Pedagogové externí

3/0,23 (dohody)

Nepedagogičtí pracovníci

3/1,70

Celkem

20/10,032 (bez dohod - 9.802)

Uvedené údaje vycházejí z výkazu S 24 – 01 k 30.9.2011

Pedagogové

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Celkem

Jeden zaměstnavatel

3

1

4

Více zaměstnavatelů

7

1

8

Studenti

2

0

2

Důchodci

0

0

0

Celkem

12

2

14
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U nekvalifikovaných zaměstnanců šlo v jednom případě o absolventku gymnázia
s doplňkovým vzděláním na lidové konzervatoři v Ostravě - obor klavír. V současné době si
již vzdělání doplňuje na Církevní konzervatoři v Opavě – obor klavír. V druhém případě šlo o
absolventku magisterského studijního programu 61-41-T teologie, ve studijním oboru
křesťanská výchova na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. Na naší škole vyučovala Nauku o hudbě a výtvarný obor. Od nového školního
roku 2012/2013 již na ZUŠ nevyučuje. Náhradou se od aktuálního školního roku stal
kvalifikovaný pedagog.
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků tedy ve školním roce 2011/2012 činila 86%.
Cílem pro další období je nepochybně toto číslo co nejvíce přiblížit hranici 100%.

Pedagogové

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

LDO

Celkem

Jeden
zaměstnavatel

4

0

0

0

4

Více
zaměstnavatelů

6

1

1

0

8

Studenti

2

0

0

0

2

Důchodci

0

0

0

0

0

Celkem

12

1

1

0

14

Složení pedagogického sboru odpovídá zájmu dětí o jednotlivé obory a předměty, a také
materiálnímu a nástrojovému zabezpečení výuky na nejvyšší možné úrovni.
Větší počet zaměstnanců, kteří mají více zaměstnavatelů, je dán především svou územní
polohou, přičemž učitelé dojíždějí za výukou i ze vzdálenějších měst. Nejčastějším dalším
zaměstnavatelem našich pedagogických pracovníků jsou divadla v Opavě a Ostravě, kde jsou
neodmyslitelnou součástí tamních orchestrů. Za velkou výhodu přikládáme právě fakt, že se
jedná o aktivní hráče na velmi vysoké úrovni, čímž je pozitivně ovlivněna samotná výuka.
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4. Výsledky přijímacího řízení (zápisů)
Výsledky zápisů konaných v termínech od 20.6.2011 (přijatých žáků)
Obor

Přípravné studium

1. ročník

Celkem

Hudební

8

34

42

Výtvarný

0

1

1

Taneční

9

10

19

LDO

0

0

0

Celkem

17

45

62

Termínů zápisů bylo jako již tradičně více, včetně těch zářijových, s ohledem na
znovuotevření tanečního oboru, žáků přihlášených až v měsíci září a také složení přijímacích
komisí.
Celkem k zápisům přišlo 80 zájemců o studium, přičemž výuku započalo 62 z nich. Rozdíl,
který vyplívá z výše uvedených čísel, činí 18 žáků (22,5%), kteří k řádnému studiu
nenastoupili. Důvodem byla okamžitá ztráta zájmu, či nesplněné podmínky a kritéria k přijetí.
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5. Přehled výsledků výchovy a vzdělávání žáků

Klasifikace

Prospělo
s
vyznamenáním

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

LDO

Celkem

148

6

5

0

159

Prospělo

4

0

0

0

4

Přípravné
studium
neklasifikováno

19

0

10

0

29

Celkem

171

6

15

0

192

Celkový počet žáků v tabulce „přehled výsledků vzdělávání“ je odlišný, z původním počtem
žáků uvedeném v tabulce „Zastoupení žáků v jednotlivých oborech“. Důvodem je v prvé
řadě výsledek kontroly (viz kapitola 2. této výroční zprávy) a také nově přihlášených a
odhlášených žáků v průběhu školního roku.

Přehled veřejných absolventských vystoupení
Obor
Hudební obor

I. Stupeň
6

II. Stupeň
1

V uplynulém školním roce na ZUŠ v Městě Albrechticích absolvovali pouze žáci hudebního
oboru. Celkový počet absolventů byl 7 a všichni absolvovali veřejným absolventským
koncertem, čímž splnili kritérium pro ukončení základního studia I. či II. stupně.
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6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů je na ZUŠ v Městě Albrechticích přirozenou součástí
veškeré výuky a především výchovy našich žáků. Vychází z elementárních cílů základního
uměleckého vzdělávání, kterými jsou především výchova kulturně a společensky vzdělané
osobnosti, její následný rozvoj, začlenění do společnosti, ale také vytváření pozitivních
mezilidských vztahů.
Pedagogičtí pracovníci dbají na provádění prevence sociálně patologických jevů a začleňují ji
do vyučování formou posilování zdravého sebevědomí žáků, etické výchovy, výchovy ke
zdravému životnímu stylu aj. Nedílnou součástí prevence je také aktivní komunikace s rodiči
či případně s dalšími, nejen vzdělávacími institucemi.
Ředitel školy vytváří podmínky pro předcházení sociálně patologických jevů především
vedením pedagogických pracovníků k začlenění prevence do samotné výuky. Pomáhá spolu
s nimi řešit případné problémy, motivuje je, stává se jejich oporou. Komunikuje s rodiči,
školami, případně jinými institucemi, jež mohou následky sociálně patologických jevů
minimalizovat.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá zejména ve formě pravidelných školících
programů nabízených akreditovanými vzdělávacími agenturami. Využívané jsou především
vzdělávací programy dotované z projektů a grantů MŠMT nebo EU, jež jsou pro školu
výhodné i z ekonomického hlediska. Přesto jsou i školou hrazené způsoby dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků vedením ZUŠ podporovány, neboť jsou předpokladem pro
zkvalitňování výuky.
Přehled DVPP
Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Školení ředitelů

1

Studium pro ředitele škol

1

Školení školních týmů (ŠVP – Artprogram)

Většina pedagogických
pracovníků

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1

Seminář autoevaluace

1

Benchlearningová setkání - všechny zastoupené obory

Příslušní pedagogové
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8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Základní umělecká škola v Městě Albrechticích má nezastupitelnou roli v oblasti kultury
v celém svém rozsahu působnosti, a to nejen v samotném městě Městě Albrechticích, ale
také zejména na území regionu Osoblažska. Proto pořádá kulturní akce, koncerty a
vystoupení i ve vzdálenějších obcích s cílem prezentace a přiblížení se k co nejširší veřejnosti.
Spolupracujeme tedy s městskými či obecními úřady, základními a mateřskými školami,
domovy pro seniory a dalšími institucemi k podpoře kultury v regionu.
Výčet pořádaných akcí:
Podzimní koncert – ZUŠ Město Albrechtice
Koncert v kostele – Bohušov
Vystoupení žáků – Vánoční jarmark Město Albrechtice
Adventní koncert – kostel Jindřichov
Adventní koncert – ZŠ Holčovice
Vánoční koncert – Jindřichov
Projekt „Pohádkové Vánoce“ – ZUŠ Město Albrechtice
Koncert u příležitosti ukončení výstavy Betlémů – kostel Město Albrechtice
Koncert účastníků okresních kol soutěží vyhlášených MŠMT – ZUŠ Město Albrechtice
Vystoupení žáků ZUŠ – MŠ Třemešná
Jarní koncert – ZUŠ Město Albrechtice
Předehrávky žáků ze tříd všech učitelů
Koncert u příležitosti „Dne matek“ – zámek Slezské Rudoltice
Vystoupení žáků pro Německý svaz – Krnov
Koncert žáků ZUŠ – KD Osoblaha
Koncert v domově pro seniory – Osoblaha
Absolventské koncerty – ZUŠ Město Albrechtice
Zahradní slavnost za účasti ZUŠ Krnov, ZUŠ Rýmařov a České Miss 2012 Terezy
Chlebovské.
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Neodmyslitelnou součástí školního roku také byla hojná a zejména úspěšná účast našich žáků
na soutěžních přehlídkách vyhlašovaných MŠMT.
Přehled výsledků soutěží:
Okresní kolo
Obor

Postup do
kraj. kola

1. místo

2. místo

3. místo

Dechové nástroje

4

4

0

1

Sólový zpěv

2

2

2

4

Krajské kolo
Obor

1. místo

2. místo

3. místo

Č.U.

Dechové nástroje

1

0

2

1

Sólový zpěv

0

0

2

0

Účast našich žáků na soutěžích hodnotíme velmi pozitivně a úspěšně a také jako velký příslib
do let budoucích. Ve velké konkurenci se určitě neztratili a naopak zanechali velmi dobrý
dojem. Velký dík zaslouží nejen samotní žáci a jejich rodiče, ale také pedagogové za
obětavou a poctivou práci při jejich přípravě.
Za zmínku ve výčtu úspěchů našich žáků stojí také účast naší žačky v oboru zpěv, v nejužším
finále soutěže „Slavíci v naší lavici“, konaném v Brně. Byla vybrána na základě nahrávky
v konkurenci několika set přihlášených zpěváků. V její kategorii se sešlo pouhých 26 finalistů
vybraných odbornou porotou. Přestože se v první trojce neumístila, zaznamenala svou účastí
neobyčejný úspěch.
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9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2011/2012 proběhla v termínu 1. – 3. Listopadu 2011 kontrola České školní
inspekce. Ta byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného v základní umělecké škole podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy podle § 185 odst. 1
školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Cíl inspekční činnosti
Zjistit a zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných
vzdělávacích programů v základní umělecké škole.
Závěry inspekční činnosti:
Nebyly shledány řádné nedostatky
Závěry inspekční činnosti vycházejí z inspekční zprávy Čj.: ČŠIT-2154/11-T

10. Základní údaje o hospodaření školy

Účetní období roku 2011

Rok 2011
Příjmy – výnosy

3 873 412,84

Výdaje – náklady

3 873 412,84

Výsledek hospodaření

0
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ
___________________________________________________________________________

Naše organizace obdržela Příspěvek na provoz MŠMT pouze na přímé vzdělávání ÚZ 33353
ve výši 3 311 000,- Kč ÚZ 33027 – „ Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ
vzděláním.“ ve výši 59 000,- Kč, všechny tyto dotace byly beze zbytku vyčerpány.
Dotace zřizovatele – celkem

3 370 000,00

ÚZ 33353
Dotace na přímé náklady na vzdělávání

3 311 000,00

v tom: prostředky na platy

2 395 000,00

ost.platby za provedenou práci

50 000,00

zákonné odvody

832 000,00

FKSP

23 000,00

Přímý ONIV náhrady

11 000,00

ÚZ 33027 - rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických
pracovníků s VŠ vzděláním ..“
Dotace na přímé náklady na vzdělávání

59 000,00

v tom: prostředky na platy

44 000,00

ost.platby za provedenou práci

0,00

zákonné odvody a FKSP

15 000,00

Veškeré dotace přijaté na platy byly vyplaceny.
Závazný hospodářský výsledek pro rok 2011 nám byl stanoven na

0,00 Kč

Dosáhli jsme hospodářského výsledku ve výši

0,00 Kč
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K dosažení vyrovnaného HV jsme museli zaúčtovat snížení IF a to z důvodu částečného
nekrytí tohoto fondu.
Důvodem potíží s HV taky bylo, že na konci roku 2010 nebyly zaúčtovány dohadné položky
energií z účtu 314, na kterých zůstalo 54 561,- Kč. Na tyto skutečnosti jsme poukazovali již
v rozpočtech na rok 2011.
Dalším důvodem je, že po rekonstrukci budovy se navýšila cena majetku a tím pádem i
odpisy majetku.
Bylo nutno zaplatit odvod za porušení rozpočtové kázně v částce 10 150,Odvod z IF do rozpočtu kraje ve výši 4 000,- Kč.
Všechny tyto skutečnosti nám zkomplikovaly HV k 31.12.2011
Naše organizace neobdržela žádné jiné účelové dotace.

Stav peněžních fondů k 31.12.2011
Investiční fond

72 386,74

Rezervní fond

828,87

FKSP

26 388,21

Fond odměn

1 788,-

Fondy jsou kryty. Investiční fond byl navýšen o odpisy majetku, ale vzhledem k částečnému
nekrytí tohoto fondu byly odpisy odúčtovány, z investičního fondu byly 4000,-Kč odvedeny
do rozpočtu kraje.
FKSP bylo dokrýváno dotacemi ze státního rozpočtu a to 1% z objemu HM.
Rezervní fond byl čerpán na pokrytí minusového HV ve výši 13,44 Kč
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Účetní období leden – září 2012
Mzdové náklady leden – září 2012
stanoveno 2012 – po
úpravách
Prostředky na platy UZ
33353
OON
- z toho odstupné

vyčerpáno
k 30.9.2012

vyčerpáno v
%

3 243 000

2 353 755

72,57 %

30 000

28 700

95,66 %

0

0

0

Stav peněžních fondů k 30.9.2012
Investiční fond

172 922,74

Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření

828,87

FKSP

20 051,71

Fond odměn

1 788,-

Školné 2011/2012
Hudební obor

Měsíční platby školného

Přípravné studium

250

Individuální výuka

380

Skupinová výuka

150

Obligátní obor

280

Taneční obor

200

Výtvarný obor

200

LDO

200
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11. Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
Škola se účastnila Artprogramu 1, což je vzdělávací projekt, který je určen ředitelům, jejich
zástupcům, vedoucím předmětových komisí, uměleckých rad, garantům v základních
uměleckých školách Moravskoslezského kraje sdružených v o.s. MÚZA a ve vybraných
základních uměleckých školách z krajů Olomouckého a Zlínského.
Finančně je projekt zajištěn z grantu, jehož poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, v rámci "Podpory rozvoje klíčových kompetencí řídících a budoucích řídících
pracovníků ZUŠ“.
Dále je škola zapojena také v Artprogramu 2, který je více určen školním kolektivům ZUŠ
Moravskoslezského kraje. Projekt je financován z grantu, jehož poskytovatelem je
Moravskoslezský kraj, v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Od školního roku 2011/2012 se škola zapojila do Artprogramu 23. Ten je zaměřen na výuku
angličtiny pro učitele, benchlearningové semináře, semináře k tématu autoevaulace,
semináře týkající se vzdělávání žáků mimořádně nadaných a vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.

12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola v Městě Albrechticích, Tyršova 1, příspěvková organizace se ve
školním roce 2011/2012 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi.

13. Školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Ve školním roce 2011/2012 nebyly realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů.
Výjimku tvořila žádost směřovaná na Městský úřad Město Albrechtice o finanční příspěvek
na školou pořádanou „Zahradní slavnost“. Výše finančního příspěvku, o který ZUŠ žádala, byl
4000kč. Rada města schválila příspěvek pouze ve výši 1000kč. Částečnou kompenzací ze
strany města bylo občerstvení pro děti a drobné předměty se symboly města Město
Albrechtice. Dalšími zdroji finančních či jiných příspěvků byl soukromý sektor – místní
podnikatelé či fyzické osoby. Celková výše finančních darů z těchto zdrojů byla 4500kč (kryto
darovacími smlouvami). Projekt na podporu dětí v základním uměleckém vzdělávání, formou
příspěvků obcí na úplatu za vzdělávání pro žáky ZUŠ je již připraven pro školní rok
2012/2013.
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14. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

a

Škola je členem občanského sdružení MÚZA, které zajišťuje péči o rozvoj a kvalitu
uměleckého školství, prosazování a ochranu zájmů základních uměleckých škol v
Moravskoslezském kraji.
ZUŠ Město Albrechtice je také členem AZUŠ. Ta usiluje o zachování sítě škol jako široké
základny pro vyhledávání talentovaných jedinců v systému uměleckého vzdělávání v ČR.
ZUŠ Město Albrechtice nemá zřízenou odborovou organizaci.

15. Závěr
Uplynulý školní rok 2011/2012 byl pro ZUŠ Město Albrechtice velice úspěšný z hlediska
prezentace školy na veřejnosti, účasti žáků na soutěžních přehlídkách, zprovozněním
webových stránek školy, zlepšením její image v očích veřejnosti a řadou dalších pozitivních
změn a úprav.
Velkou zásluhu na úspěších školy má celý kolektiv pedagogů za svou profesionální práci a
lidský přístup, ale také správní zaměstnanci za bezstarostný chod školy.

Výroční zprávu o činnosti školy projednala a schválila pedagogická rada dne 16. Října 2012

V Městě Albrechticích dne 16. října 2012

Martin Kachlík
Ředitel ZUŠ Město Albrechtice
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