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Základní údaje o organizaci
Název zařízení:

Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6,
příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600 003 884
Sídlo:

Bruntál, náměstí Jana Žižky 6, PSČ 792 01

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

60780568

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava

Odloučená pracoviště – pobočky : 1. 793 68 Dvorce, Olomoucká 37
2. 793 12 Horní Benešov, Nerudova 513/ 32
3. 793 26 Vrbno pod Pradědem, Komenského 59
Zaměření školy: vzdělávání žáků základního, středního školství, vysokoškoláků
a dospělých v uměleckých oborech
Obory: hudební
výtvarný
taneční ( neotevřen)
V roce 2020- 2021 bylo vyučováno v hudebním oboru 410 žáků
výtvarném oboru 197 žáků
Celkem
607 žáků
V tomto školním roce úspěšně absolvovalo 43 žáků, z toho
22 žáků v hudebním oboru
21 žáků výtvarného oboru
Zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021 :
Pedagogové: :
fyzický stav 26,
rodičovská dovolená: 2
Nepedagogové:
fyzický stav 5,

celkem 32 zaměstnanců
přepočtený stav 20,8323
přepočtený stav 3,0035

Vedení školy – statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, 792 01 Bruntál
ředitelka školy
Mgr. Jana Mazalová, I. Olbrachta 12, 792 01 Bruntál
zástupkyně ředitelky
webové stránky: www.zusbruntal.cz
kontakt: info@zusbruntal.cz
školská rada není zřízena
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1. Charakteristika školy
Základní umělecká škola Bruntál je škola uměleckého zaměření. Vychovává žáky převážně
předškolního, základního a středního školství ve dvou uměleckých oborech, a to v hudebním
a výtvarném. Svou činností jako škola okresního města pokrývá velkou část spádových
okolních obcí, své pobočky má také v menších městech okresu, a to v Horním Benešově,
Dvorcích a ve Vrbně. Tato města jsou také spádovými pro okolní obce, tudíž záběr umělecky
výchovné a vzdělávací činnosti je veliký. O tom svědčí také počet dětí, který je ze všech
uměleckých škol v okrese největší, i když například Krnov, kde působí samostatná ZUŠ, má
mnohem více obyvatel a okolních obcí také vzhledem k rovinatému terénu dojezdově více.
Žáků v hudebním oboru je tradičně více, než ve výtvarném, i když kapacitně by i vzhledem
k vysokému zájmu mohlo být přijato dětí do výtvarného oboru více, ale zřizovatel již v roce
2009 stanovil nepsané limity pro přijímání nových žáků. Škola je již 29 let řízena stejnou
ředitelkou, která koncem letošního roku přestává působit na pozici vedoucího pracovníka a
nadále hodlá pracovat jako pedagog, být v případě zájmu radou nápomocna novému řediteli,
na něž byl vypsán konkurz. Za oněch 29 let byla zaručena kontinuita v práci školy, byl
stabilizován pedagogický sbor a škola dosahovala velké popularity i v kulturních akcích, jichž
pořádala velké množství. Škola byla vždy v samém centru kulturního dění, a to převážně ku
prospěchu žáků, kteří zachovávali vysokou úroveň v podávaných výkonech, ať už v hudební
produkci či ve výtvarných aktivitách. Vždy byla chápána veřejností jako součást
společenského života, zapojovala do práce i rodiče, významné výkonné umělce,
spolupracovala se všemi možnými institucemi na území své působnosti.
Žáci se zúčastnili také regionálních, oblastních i mezinárodních soutěží, což však v tomto
školním roce bylo omezeno na minimum vzhledem pandemii Covid-19, která zahnala žáky a
učitele do převážně distanční výuky. I tak během roku škola zaznamenala jen malý úbytek
dětí, a to především ve výtvarném oboru, i když učitelé pracovali velmi svědomitě a nápaditě,
aby pozornost žáků udrželi. Chceme, aby v této oblasti vzdělaní lidé zůstávali a po dosažení
svého životního vzdělání obohacovali prací, naturelem, nápady, tvořivostí i lidsky tuto
pohraniční oblast, která trpí i nyní, po téměř 80 letech vysídlení původních obyvatel
nezájmem centrálních politiků, ale i politiků krajských, jejichž pozornost je upřena pouze na
velká města, nikoliv na bývalé tzv. pohraničí. Krása tohoto regionu a snad i pomocí
uměleckého vzdělání rozvinuté osobnosti ať jsou jim nápomocny v lásce k rodnému místu.
Snažíme se všemi uměleckými aktivitami, aby žáci získali k oblasti kladný vztah. Těmto
cílům také průběžně přizpůsobujeme Školní vzdělávací program, který každoročně
upravujeme a korigujeme, aby vyhovoval v rámci RVP potřebám a cílům školy.
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje
V hudebních oborech i ve výtvarných vyučuje škola plně dle Školního vzdělávacího
programu:
hra na klavír
hra na elektronický klávesový nástroj
hra na akordeon
hra na housle
hra na kytaru
hra na zobcovou flétnu
hra na příčnou flétnu
hra na klarinet
hra na trubku
hra na lesní roh
hra na pozoun
hra na bicí nástroje
sólový zpěv
výtvarná tvorba

V tomto školním roce podle stavu k 30. 9. 2020 podle statistických výkazů bylo na naší
škole vyučováno 607 žáků. Z toho na výtvarném oboru 197 žáků, v hudebním oboru
s individuální výukou 410 žáků. Celkově šlo o pokles oproti minulým letům, protože
vzhledem k pandemii se přihlásilo měně žáků a někteří z téhož důvodu se odhlásili.
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Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech za posledních 12 školních roků
počátek šk. r.
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012 -2013
2013 -2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020
2020 - 2021

hudební obor
394
397
386
383
376
394
412
416
419
420
425
432
410

výtvarný obor
206
202
217
222
229
212
195
190
190
191
191
186
197

z toho II. stupeň
36
26
27
35
36
47
37
29
32
29
25
51
53

celkem žáků
600
599
603
605
605
606
607
606
609
611
616
618
607

Stavy žáků jsou vzhledem k roku 2009 víceméně stabilní vzhledem k požadavku zřizovatele
nezvyšovat počty.
Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala
zároveň s radou pedagogickou. Pedagogická rada se konala každé čtvrtletí, řešila vzdělávací
problémy spojené s koronakrizí, taktéž problémy provozního charakteru během školního
roku. Metodické komise zasedaly dvakrát ročně a zabývaly se pedagogickou a didaktickou
tematikou a problematikou. Zápisy z metodických komisí a porad jsou k nahlédnutí u vedení
školy.
V tomto školním roce, jež byl postižen pandemií, bylo vyučováno převážně distančně a z toho
plynou také návaznosti, jako je konání pedagogických rad, shromažďování učitelů ve škole
nebylo doporučováno, učitelé vyučovali z domova, v menšině i formou osobních konzultací.
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3.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Ředitelka školy má snahu stabilizovat pedagogický kolektiv. Věková struktura je pestrá,
mladší učitelé vnášejí do kolektivu inovace, nové metody, snahu vzdělávat se pomocí
prohlubování kvalifikace a starší pedagogové představují letitou zkušenost, stabilitu,
moudrost.
Kromě učitelů na celý úvazek jsou zaměstnáváni i pedagogové na částečný úvazek, převážně
dojíždějící z okolí Opavy a Ostravy, výkonní umělci. Vyučují předměty, o něž není tak velký
zájem mezi žáky, jako jsou například dechové nástroje. Opadá zájem o výuku klávesových
nástrojů, který představoval v minulosti boom, daří se nám zvyšovat zájem o dechové
nástroje, a to především zásluhou dojíždějících učitelů, stabilizovali jsme výuku aprobovaným
učitelem na kytaru, který dojíždí také vyučovat do Vrbna. Jedna učitelka je stále na mateřské
dovolené, jedna se již vrátila, v současnosti pracuje 25 pedagogů a 5 správních zaměstnanců.
Pedagogy na pracovní dobu určitou máme jednoho – jedná se o zástup za rodičovskou
dovolenou. 2 naši pedagogové jsou zároveň učiteli na opavské konzervatoři.
Podmínky pro vzdělávání dětí jsou na naší škole včetně poboček velmi dobré.
Limit přepočtených pracovníků dle zadání zřizovatele plníme, nepřekračujeme 25
přepočtených zaměstnanců.
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4. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy
Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2, odst. 1-4 vyhlášky č. 71 2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání. Přijímací řízení proběhlo ve školním roce 2020/2021 v měsíci květnu
a červnu, a to každé odpoledne. Z důvodu celorepublikových nouzových opatření kvůli
infekční nákaze neproběhly náborové koncerty, ani nábory na základních školách. Rovněž
Dny otevřených dveří se nekonaly.

Výsledky talentových zkoušek
Horní Benešov

HO

Bruntál

HO

Dvorce na Moravě

HO

Vrbno pod Pradědem

HO

konalo 11
přijato 11
konalo 36
přijato 36
konalo 6
přijato 6
konalo 7
přijato 6

VO
VO
VO
VO

konalo 17
přijato 17
konalo 47
přijato 43
konalo 5
přijato 5
konalo 10
přijato 10

Stavy žáků jsou proměnlivé až do konce září, kdy jsou sestavovány počty pro statistické
výkazy.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného
stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek
Ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka ve 2 oborech – hudebním a výtvarném, a to
v Bruntále v hlavní budově a na 3 pracovištích poskytujícím vzdělávání v Horním Benešově,
Vrbně a Dvorcích.
Cíle vzdělávání jsou stanoveny ve Školním vzdělávacím programu. Je to výchova ke
kompetencím stanoveným v rámcovém vzdělávacím programu a následně ve školním
vzdělávacím programu:
-kultivovat osobnost žáků po umělecké stránce a motivovat je k celoživotnímu učení (vhodný
výběr skladeb a témat k vyjádření jejich osobnosti, výstavy uměleckých děl, koncerty)
-poskytnout základy vzdělání v uměleckých oborech (množství žáků přes počáteční potíže se
studiem vytrvají až do ukončení daného stupně vzdělání)
- příprava pro vzdělávání ve školách uměleckého typu (viz níže, nástupy žáků na střední školy
výtvarné i hudební, studium na konzervatoři)
- motivace žáků k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a
pracovního klimatu (žáci ze zájmu pokračují ve větším počtu i ve II. cyklu vzdělávání, což
není mnohde obvyklé, účast v souborové a sborové činnosti)
Mnozí žáci udržují kontakt s naší školou i po dokončení studia, učí zde a navštěvují školu,
koncertují s námi.
Množství veřejných akcí svědčí o tom, že máme co veřejnosti prezentovat. Účastníme se
soutěží, spolupracujeme s ostatními institucemi ve městě i okolí. Udržujeme příhraniční
spolupráci s Polskou republikou, účastníme se mezinárodních projektů.

Žáci přijatí na SŠ a VŠ uměleckého typu ve školním roce 2020 - 2021:
1 Žáci přijatí na SŠ a VŠ uměleckého typu:
- 1 žák na konzervatoř Brno – hra na akordeon
- 1 žák na Střední umělecká škola Ostrava, obor Kresba a ilustrace
- 1 žák na Střední škola průmyslová Krnov, obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva
- 1 žák na SŠPU Opava, obor Grafický design
- 1 žák na Konzervatoř J. Ježka Praha, obor Muzikálový zpěv
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2. Účast žáků na soutěžích a přehlídkách v roce 2020- 2021
 Hlavní cena Animánička v kategorii MINI CZ/SK v 15.ročníku mezinárodního
festivalu Animánie v Plzni, práce Smog
 Ocenění v soutěži Oskárek 2020 - přehlídka animované tvorby studentů ZUŠ ve
Valašském Meziříčí:
(3 zúčastnění žáci)
 pěvecká soutěž Hlas Slezska 2020, III. ročník, on-line, kategorie populární zpěv
stříbrné pásmo – 1 žák
bronzové pásmo – 1 žák
čestné uznání – 1 žák


on-line soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska, IV. ročník (2 žáci)

 5. ročník celostátního ZUŠ OPEN festivalu, Óda na radost (3 žáci)
 On line soutěž ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici – plošné práce s hudebním motivem
(3 zúčastnění žáci)
 Soutěž ZEMĚ FANTAZIE Střední umělecká škola řemesel Ostrava (1 žák)
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4. Akce školy ve školním roce 2020-2021
- Svatováclavský koncert 28.9. 2020 - kostel u rybníka - účast pěveckého sboru a
výstava prací výtvarného oboru
- 12. 9. Milotice, sál KS vítání občánků
- Výzdoba sociálního odboru na MU Bruntál, duben 2021
- Výstava v kostele u rybníka k Noci kostelů, květen 2021
- Výstava absolventů v prostorách školy a v on line galerii výtvarného oboru červen
2021
- Účast na Bruntálském plenéru, výběr prací na výstavu v Prudniku, červen 2021
- 28. 5. Noc kostelů, Bruntál, výstava Slunečnice s hudebním doprovodem žáků

Další soutěže a akce se nekonaly vzhledem k tomu, že byly z důvodů koronavirové krize
s přestávkami uzavřeny školy.

Postupové zkoušky se z rozhodnutí ředitelky školy v tomto školním roce nekonaly.

Končící ročníky ve výtvarném oboru uspořádaly závěrečnou výstavu bez vernisáže kvůli
zákazu shromažďování, žáci končících ročníků hudebního oboru konali závěrečnou zkoušku
před 3člennou komisí učitelů hudebního oboru, o zkouškách byl učiněn zápis. Absolventský
koncert z téhož důvodu neuskutečněn.

Školní vzdělávací program je zveřejněn na webových stránkách školy, k dispozici je také
v ředitelně
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Úplata za vzdělání- příspěvek na provoz:

Školné ve školním roce 2020 /2021 :
Bruntál


hudební obor 240 Kč/měsíc



výtvarný obor 230 Kč/měsíc

Dvorce


hudební obor 220 Kč/měsíc



výtvarný obor 180 Kč/měsíc



přípravný ročník výtvarného oboru 160 Kč/měsíc

Horní Benešov


hudební obor 220 Kč/měsíc



výtvarný obor 180 Kč/měsíc

Vrbno pod Pradědem


hudební obor 220 Kč/měsíc



výtvarný obor 180 Kč/měsíc

Školné bylo vypočítáno podle nákladů na provoz v uplynulém kalendářním roce bez
započítání nákladů na mzdy a příslušné náhrady podle ustanovení platné příslušné vyhlášky o
ZUŠ
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevenci sociálně patologických jevů je věnována individuální pozornost vedení školy i
učitelů, ani v tomto roce nemusel být řešen ani jeden případ poruchy chování nebo krádeže
mezi dětmi.
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Prezenční výuka probíhala prakticky v září 2020, část prosince 2020, část dubna,
v květnu a červnu. Učitelé se zúčastňovali on-line vzdělávání, společné akce
neprobíhaly.
Semináře a vzdělávací akce pro pedagogy 2020-2021
- Blízko i daleko online - seminář VO, pořadatel Národní inf. a porad. středisko pro kulturu
Praha, 23.-25. dubna 2021 (1 pedagog)
- Kytara-webinář , Nový přístup k rozvoji pravé ruky a jeho následné využití v rámci
kytarové hry, pořadatel Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc (1 pedagog)
- Aktuální stav školské legislativy- Zákon o pedagogockých pracovnících, Fakta s.r.o Žďár
nad Sázavou, webinář, 27.4. 2021 (1 pedagog)
- Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
na ZUŠ a SUŠ, 10. a 17. 6. 2021, on line seminář, NIDV, (1 pedagog)
V rámci samostudia
Učitelé, kteří se zúčastnili školení k prohlubování kvalifikace, prostřednictvím metodických
komisí předali své poznatky svým kolegům.
V rámci samostudia zákonem určených 12 dní měli učitelé tuto pracovní náplň, věnovali se:
− výběru notového materiálu ať už z vlastních zdrojů nebo vypůjčením z
hudebních knihoven
− promýšlení dramaturgie soutěžních a koncertních vystoupení svých žáků a
skupin (orchestry, sbory, soubory, komorní hra a komorní zpěv)
− studiu metodiky daného oboru a studiu odborné literatury
− aranžmá skladeb pro orchestry, transpozice do jiných tónin, rejstříkování,
rozepisování jednotlivých partů
− nácviku klavírních partů a instrumentálních doprovodů k oddělení pěveckému,
dechovému, smyčcovému, klavírnímu
− technice hry na elektronické klávesové nástroje a studiu technických možností
těchto nástrojů
− přípravě a výběru vhodných prací pro výstavy a soutěže výtvarného oboru
− přípravě na různé typy soutěží či přehlídek formou odborných soustředění
(sbory, orchestry, soubory)
− přípravě žáků pro účinkování ve výchovných koncertech – pohádky pro děti
− vlastní koncertní činnosti a umělecké tvorbě
− estetizaci školy (výběr vhodných prací a jejich instalace)
− tvorbě pozvánek, plakátů a programů pro potřeby školy
− poslechu vážné hudby v rozhlase, televizi a nosičích CD a DVD
− četbě odborných časopisů – Talent, Učitelské noviny, Taneční listy, Tvořivá
dramatika, Keramika a sklo
− studiu cizích jazyků a překladům odborných článků s hudební a uměleckou
tématikou
− dramaturgii a přípravě mimoškolních akcí
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Údaje o aktivitách a reprezentaci školy na veřejnosti
Základní umělecká škola je aktivní vzdělávací institucí. Chápe svou práci ve vzdělávacím a
výchovném procesu jako velmi důležitou, za neméně důležitou však považuje také práci pro
region v oblasti kulturního působení. Kromě Bruntálu pokrývá také oblast Benešovska,
Vrbenska a Dvorecka. V těchto městech pořádá pro veřejnost také kulturní vystoupení a
vernisáže, provádí aktivně nábory žáků v základních i mateřských školách. Děti tak získají
blízký vztah k obci, ve které žijí, do práce zapojujeme také jejich rodiče a školy. Práce
v tomto roce však byla přerušena koronavirovou pandemií a stavem nouze, který vláda ČR
vyhlásila. Vyučovali jsme on-line, ale výuka v ZUŠ je velmi kontaktní a vzdělávat přes média
není úplně vyhovující. Zvlášť citelné je to pro malé děti. Pokračovala práce na projektu
Šablony pro ZUŠ, ukončen byl v červnu 2021 závěrečnou zprávou, vše bylo splněno a zpráva
byla MŠMT přijata.
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI.
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10. Základní údaje o hospodaření školy

Hospodaření:

Výsledek hospodaření: 138.953,81 Kč

Výnosy: 19 336 475,11 Kč

Vybrané významné položky – výnosy

Tržby za školné

1 322 810

Tržby z prodej materiálu

9 190

Půjčovné hudebních nástrojů

3 400

Přijaté hmotné dary
Ostatní výnosy - zrušení doh.pol.
Výnosy z transferů - MŠMT

0
26 088
17 730 799

Výnosy z transferů - obce

50 000

Výnosy z ESF – projekt šablony ZUŠ

194 003

Náklady: 19 197 521,30 Kč
Vybrané významné položky – náklady
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Spotřeba materiálu

184 102

Spotřeba energie

225 330

Opravy a udržování

174 422
12 629

Cestovné
Služby

438 464

Mzdové náklady + DPN

13 000 945

Mzdové náklady – OPPP z ESF

52 302

Náklady z drobného dlouhodob.maj.

242 048

Prostředky na platy:
Závazné ukazatele

ÚZ 33353

ÚZ 33063

Přímé náklady na vzdělávání

17 694 711

194 003

Z toho: Prostředky na platy

12 975 643

71 120

27 000

0

4 388 474

0

260 021

0

43 573

0

Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody
FKSP
Přímý ONIV
Vzdělávání
Učební pomůcky

4 650
118 233
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014-2020 projekt
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008935 Šablony pro ZUŠ ve výši 1 025 986 Kč.
Úspěšně dokončeno 6/2021
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Celoživotní vzdělávání je celoživotní kontinuální proces získávání a rozvoje
vědomostí, intelektových schopností a praktických dovedností, a to i nad rámec počátečního
vzdělávání. Zaměřuje se na standardy vědomostí a dovedností a koordinuje snahy o zajištění
příslušných možností pro všechny dospělé usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň.
Škola nebyla pořadatelem žádné akce v rámci celoživotního vzdělávání pro další školy
a školská zařízení. V letošním školním roce se naši zaměstnanci nezapojili do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014-2021 projekt
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008935 Šablony pro ZUŠ ve výši 1 025 986 Kč
Od obce Dvorce na úhradu části nákladů spojených s provozem nebytových prostor (pobočky
ZUŠ) v budově č. p. 37 na ul. Olomoucká v obci Dvorce v roce 2020 (vytápění, el.energii,
vodné a stočné) ve výši 50 tis. Kč.
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14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
V Základní umělecké škole v Bruntále nevznikla odborová organizace, při škole
pracují dva spolky: SRPŠ při ZUŠ (Spolek rodičů a přátel školy při ZUŠ Bruntál) a Hudební,
vzdělávací a pěvecký spolek – Smíšený pěvecký sbor Bruntál, oba spolky jsou samostatně
hospodařící organizace.
Základní umělecká škola je členem profesního sdružení základních uměleckých škol
Moravskoslezského kraje sdružených ve sdružení MÚZA, AZUŠ a spolku Umělecká rada
ZUŠ ČR
K dalším partnerům při plnění úkolů ve vzdělávání patřily v uplynulém školním roce
tyto organizace:
---Obecní úřad Milotice
---Farnost Církve československé bratrské Bruntál
---Farnost Horní Benešov
---SRPŠ při ZUŠ Bruntál

Zpracovala Mgr. Jiřina Krystýnková, 28. 6. 2021 Bruntál
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TABULKY

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 2019 (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které

Vaše škola pořádá)
Ne

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ne

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ne

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ne

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ne

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ne

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ne

Vzdělávání seniorů

Ne

Občanské vzdělávání

Ne

Čeština pro cizince

Ne

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ne

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

0

Operační
program/Zdroj
financování

0

Registrační
číslo
projektu

0

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner

Rozpočet
projektu

(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

(v případě
partnerství
také částka,
která
připadá na
školu)

0

0

Obsah/Cíle
projektu

Období
realizace

0

0

Projekty již v realizaci:
Název
Operační
Registrační číslo
projektu program/Zdroj projektu
financování

Role školy/ŠZ
Rozpočet Obsah/Cíle Období
v projektu projektu projektu
realizace
(v
případě
příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

Šablony
pro ZUŠ
Bruntál

EU

CZ.02.3.X/0.0/0.0/ předkladatel
/18_063/0008935

partnerství
také
částka,
která
připadá na
školu)

1 025
986

1.9.201831.5.2021

