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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 2012/2013
vyučovány pouze dva umělecké obory a to hudební HO a výtvarný VO. Literárně dramatický
obor LDO a taneční obor TO, nebyl pro nedostatečný počet uchazečů otevřen.

Zastoupení žáků v jednotlivých oborech v uplynulém roce bylo následující:
Hudební obor

177

Výtvarný obor

33

Taneční obor

0

Literárně – dramatický obor

0

Studium pro dospělé

5

Celkem

210

Tabulka vychází z výkazu S 24-01 oddílu 1, podle stavu k 30.9.2012

Celkový počet žáků (viz tabulka) je pro ZUŠ v Městě Albrechticích závazným ukazatelem,
který plně respektuje požadavek zřizovatele na nenavyšování stavu žáků i přes vyšší cílovou
kapacitu (300) a cílový limit žáků školy (235) vycházející z výkazu o základní umělecké škole
z roku 2009.
Přehled učebních plánů:
Ve školním roce 2012/2013 zahájila naše škola výuku prvních ročníků hudebního a
výtvarného oboru podle Školního vzdělávacího programu, který v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb zpracovává každá základní umělecká škola podle RVP ZUV. ŠVP vychází
z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné
podmínky školy a má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém
probíhá vlastní vzdělávání.
ŠVP je nedílnou součástí povinné dokumentace školy a je zpřístupněn veřejnosti na
webových stránkách ZUŠ – www.zusmestoalbrechtice.cz
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Od druhých ročníků výše, probíhala výuka standardním způsobem, tedy dle stávajících a
platných 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.
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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3. Personální zabezpečení činnosti školy
Celkový počet pracovníků: osob/úvazků
Pedagogové interní

15/8,1

Pedagogové externí

0/0

Nepedagogičtí pracovníci

3/1,70

Celkem

18/9,8

Uvedené údaje vycházejí z výkazu S 24 – 01 k 30.9.2012

Pedagogové

Kvalifikovaní

Nekvalifikovaní

Celkem

Jeden zaměstnavatel

5

0

5

Více zaměstnavatelů

8

0

8

Studenti

1

1

2

Důchodci

0

0

0

Celkem

14

1

15

Jediným nekvalifikovaným pedagogickým zaměstnancem je paní učitelka hry na klávesové
nástroje (klavír, keyboard). Jde o absolventku gymnázia s doplňkovým vzděláním na lidové
konzervatoři v Ostravě - obor klavír. Své vzdělání si v současnosti doplňuje na Církevní
konzervatoři v Opavě - obor klavír. Její studium je pečlivě sledováno.
Odborná kvalifikace u pedagogických pracovníků tedy ve školním roce 2012/2013 činila 93%.
Cílem pro další období je nepochybně hranice 100%.
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Pedagogové

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

LDO

Celkem

Jeden
zaměstnavatel

4

1

0

0

5

Více
zaměstnavatelů

8

0

0

0

8

Studenti

2

0

0

0

2

Důchodci

0

0

0

0

0

Celkem

14

1

0

0
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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.

4. Výsledky přijímacího řízení (zápisů)
Výsledky zápisů konaných v termínech od 03.06.2012 (přijatých žáků)
Obor

Přípravné studium

1. ročník

Celkem

Hudební

15

15

30

Výtvarný

4

26

30

Taneční

0

0

0

LDO

0

0

0

Sborový zpěv

4

34

38

Celkem

23

75

98
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Termínů zápisů bylo jako již tradičně více, včetně těch zářijových s ohledem na nábor žáků do
výtvarného oboru a také do nového studijního zaměření Sborový zpěv a s ohledem na
složení přijímacích komisí.

5. Přehled výsledků výchovy a vzdělávání žáků
1. Pololetí/2. pololetí
Klasifikace

Prospělo
s
vyznamenáním
Prospělo
Přípravné
studium
neklasifikováno
Celkem

Hudební
obor

Výtvarný
obor

Taneční
obor

LDO

Celkem

143/141

31/26

0

0

174/167

8/7

0/1

0

0

8/8

32/35

9/13

0

0

41/48

183/183

40

0

0

223

Celkový počet žáků v tabulce „přehled výsledků vzdělávání“ je odlišný, od původního počtu
žáků uvedeném v tabulce „Zastoupení žáků v jednotlivých oborech“. Důvodem jsou
především, nově přihlášení a odhlášení žáci v průběhu školního roku.

Přehled veřejných absolventských vystoupení
Obor
Hudební obor

I. Stupeň
2

II. Stupeň
0

V uplynulém školním roce na ZUŠ v Městě Albrechticích absolvovali pouze žáci hudebního
oboru. Celkový počet absolventů byl 2 a oba absolvovali veřejným absolventským
koncertem, čímž splnili kritérium pro ukončení základního studia I. stupně.

9

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

Projekt MAPA – řízení kvality 1 (KVIC)

1

Projekt MAPA – řízení kvality 2 (KVIC)

1

Workshop – Institut EuroSchola, seminář se zaměřením
na tvorbu projektů příhraniční spolupráce

1
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Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ,
Témata: pracovní právo ve školství, manipulace,
hospitační činnost po zahájení reformy

1

MÚZA – „praktické dílny pro učitele ZUŠ“ - Příprava
učitelů nauky o hudbě v uměleckém vzdělávání na
zavádění ŠVP

2

KVIC Ostrava – písničky, hudba a pohyb

1

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 vybraných akcí:
 Vystoupení žáků na setkání VIP klientů ČSOB Krnov – Larischova vila Krnov
 Vystoupení žáků u příležitosti setkání důchodců – KD Pitárné
 Podzimní koncert žáků ZUŠ – koncertní sál ZUŠ Město Albrechtice
 Vystoupení žáků v domě Evropy v Krnově
 Vystoupení žáků na Vánočních trzích v Janově
 Vystoupení žáků na Vánočních trzích ve Slezských Rudolticích
 Vystoupení žáků na Vánočních trzích v Městě Albrechticích
 Vystoupení žáků na Vánočních trzích v Osoblaze
 Mikulášské vystoupení žáků – Domov pro seniory Osoblaha
 Vánoční koncert – Dům Evropy Krnov
 Vánoční vystoupení – Domov pro seniory Město Albrechtice
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 Vánoční vystoupení – Nemocnice Město Albrechtice
 Vánoční koncert žáků v Jindřichově
 Vánoční vystoupení pro MŠ Město Albrechtice
 Vystoupení žáků na vánočním jarmarku v Holčovicích
 Vánoční koncert v Třemešné
 Vánoční koncert Město Albrechtice
 Koncert u příležitosti ukončení výstavy betlémů - kostel Město Albrechtice
 Účast flétnového tria - Okresní přehlídka komorních souborů ZUŠ Krnov
 Jarní koncert Město Albrechtice
 Účast flétnového tria - Krajské kolo interpretační soutěže v komorní hře v Havířově
 Vystoupení žáků u příležitosti uvítání jara v Jindřichově
 Koncert žáků pobočky Osoblaha v kult. domě v Osoblaze
 Vernisáž prací žáků výtvarného oddělení – Město Albrechtice, Zámek Slezské Rudoltice
 Vystoupení žáků u příležitosti oslav Květnového povstání - náměstí Město Albrechtice
 Koncert „filmová a seriálová hudba“ – sál ZUŠ Město Albrechtice
 Vystoupení žáků u příležitosti Dne dětí, sad Bedřicha Smetany Město Albrechtice
 Zahradní slavnost za účasti ZUŠ Rýmařov

Neodmyslitelnou součástí školního roku také byla také účast našich žáků na soutěžních
přehlídkách vyhlašovaných MŠMT.
Ve školním roce 2012/2013 se naši žáci zúčastnili v kategorii dechových komorních souborů,
konkrétně flétnové trio.
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Přehled výsledků soutěží:
Okresní kolo v Krnově
Obor

Dechové nástroje –
komorní hra

Postup do
kraj. kola

1. místo

2. místo

3. místo

ano

ano

/

/

Krajské kolo v Havířově
Obor
Dechové nástroje

1. místo

2. místo

3. místo

/

/

ano

Č.U.

9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2012/2013 inspekční činnost České školní inspekce na naší Základní
umělecké škole neproběhla.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Účetní období roku 2012

Rok 2012
Příjmy – výnosy

3 844 097,93

Výdaje – náklady

3 844 097,93

Výsledek hospodaření

0
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ
___________________________________________________________________________

Naše organizace obdržela příspěvek na provoz MŠMT pouze na přímé vzdělávání ÚZ 33353
ve výši 3 279 000,- Kč. Tento příspěvek byl beze zbytku vyčerpán.
Dotace zřizovatele – celkem

3 279 000,00

ÚZ 33353
Dotace na přímé náklady na vzdělávání

3 279 000,00

v tom: prostředky na platy

2 400 000,00

ost.platby za provedenou práci

30 000,00

zákonné odvody

825 000,00

FKSP

24 000,00

Přímý ONIV náhrady

0,00

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

0,00

v tom: prostředky na platy

0,00

ost.platby za provedenou práci

0,00

zákonné odvody a FKSP

0,00

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

Naše organizace neobdržela žádné jiné účelové dotace.
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Stav peněžních fondů k 31.12.2012
Investiční fond

204 980,74

Rezervní fond

1676,87

FKSP

24 548,46

Fond odměn

1 788,-

Fondy jsou kryty.
FKSP bylo dokrýváno dotacemi ze státního rozpočtu a to 1% z objemu HM.

Účetní období leden – září 2013
Mzdové náklady leden – září 2013
stanoveno 2013 – po
úpravách
Prostředky na platy UZ
33353
OON
- z toho odstupné

vyčerpáno
k 30.9.2013

vyčerpáno v
%

3 611 000

2 505 778

69,39 %

5 000

1 800

36 %

0

0

0

Stav peněžních fondů k 30.9.2013
Investiční fond
Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
FKSP
Fond odměn

304 226,74
2 676,87
21 067,07
1 788,-
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Školné 2012/2013
Hudební obor

Měsíční platby školného

Přípravné studium

250

Individuální výuka

360

Sborový zpěv jako součást indiv. výuky

20

Skupinová výuka

150

Obligátní obor

280

Taneční obor
Výtvarný obor

200

LDO

11. Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů
Po ukončení projektů série Artprogramů, se ve školním roce 2012/2013 škola neúčastnila
rozvojových a mezinárodních projektů.

12. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
Základní umělecká škola v Městě Albrechticích, Tyršova 1, příspěvková organizace se ve
školním roce 2012/2013 zapojovala do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
pouze formou vysílání zaměstnanců na akce realizované jinými organizacemi.

16

13. Školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Aktivem Základní umělecké školy Město Albrechtice pro školní rok 2012/2013 byla realizace
projektu na podporu dětí v základním uměleckém vzdělávání, formou příspěvků obcí na
úplatu za vzdělávání. Oficiální žádostí o příspěvek byly osloveny všechny zainteresované
obce a města v regionu, jejichž děti mají trvalé bydliště v katastru těchto obcí a zároveň
navštěvují naši školu. Projednání těchto žádostí se odehrávalo na místních zastupitelských
zasedáních a ke schválení došlo ve čtyřech případech – Město Albrechtice, Slezské Rudoltice,
Jindřichov a Petrovice. Celková částka příspěvků zmíněných obcí činila 47.870,-kč. Tato
částka byla bezprostředně po přijetí připsána na účty žáků, jež se příspěvek týkal.
Tento projekt zaznamenal velmi pozitivní ohlasy z řad rodičů a pevně věříme, že
v následujícím školním roce 2013/2014 se řady přispívajících obcí ještě rozšíří.
Již tradičně získáváme drobné finanční dary z řad sponzorů či rodičů našich žáků na pořádání
Zahradní slavnosti. I tentokrát se podařila získat částka v celkové výši 5.000,-kč. Vše kryto
darovacími smlouvami.

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.
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15. Závěr
Uplynulý školní rok 2012/2013 byl pro ZUŠ Město Albrechtice nepochybně výjimečný hned
z několika hlavních důvodů. Tím prvním byla změna na pozici ředitele této příspěvkové
organizace. Zásadnějším důvodem bylo ale zavedení kurikulární reformy ve vzdělávání,
formou školního vzdělávacího programu. Nasbírané zkušenosti z prvního roku výuky,
budeme analyzovat a ŠVP postupně doplňovat, či přetvářet.
Za velký úspěch pokládáme spolupráci s obcemi a to zejména s těmi, které na základní
umělecké vzdělávání svým dětem přispívají. Zcela nepochybně tato skutečnost napomáhá
k rozvoji dětí v uměleckém vzdělávání, a také jejich rodičům z ekonomického hlediska.

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 22. října 2013

V Městě Albrechticích dne 22. října 2013

Martin Kachlík
Ředitel ZUŠ Město Albrechtice
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