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Název zařízení:

Základní údaje o organizaci
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 2019- 2020 bylo vyučováno v hudebním oboru 432 žáků
výtvarném oboru 186 žáků
Celkem
618 žáků
V tomto školním roce úspěšně absolvovalo 51žáků, z toho
31 žáků v hudebním oboru
20 žáků výtvarného oboru
Celkem 51 absolventů
Zaměstnanci školy: pedagogové celkem - 26 pedagogů, přepočtených 20, 2381 úvazku
nepedagogové celkem - 5 zaměstnanců, přepočtených 3,125
Vedení školy – statutární zástupce: Mgr. Jiřina Krystýnková, Na Svahu 9, 792 01 Bruntál
ředitelka školy
Mgr. Jana Mazalová, Ivana Olbrachta 12, 792 01 Bruntál
zástupkyně ředitelky
webové stránky: www.zusbruntal.cz
kontakt: zus.bruntal@tiscali.cz
školská rada není zřízena
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1. Charakteristika školy
Základní umělecká škola zabezpečuje výuku žáků předškolní výchovy, základního a středního
školství v uměleckých oborech. Přičemž převažuje výuka hudebního oboru nad výtvarným co
do počtu žáků. Kromě Bruntálu a okolí máme další místa s poskytovaným vzděláním, a to
v Horním Benešově, Ve Dvorcích a ve Vrbně pod Pradědem, všude dvouoborově. Nabídka
hudebního obru je velmi pestrá, umožňují nám to zaměstnanci na částečný pracovní úvazek,
kteří jsou výkonnými umělci, ale kterým nejsme schopni celý úvazek zajistit, protože není ze
strany dětí tak velký zájem. Jde hlavně o dechové hudební nástroje. Naopak ve výtvarném
oboru zájem převyšuje nabídku.
Škola má zájem působit i jako kulturní centrum, nejen jako vzdělávací instituce. Vystupuje
jako organizátor kulturního a společenského života, je pevně svázána s ostatními kulturními
institucemi v Bruntále a okolí a je tak i vnímána. Často je žádána o kulturní vystoupení na
nejrůznější akce a k různým příležitostem, pokud by výuka nebyla kvalitní, jistě by ze strany
veřejnosti a institucí nebyl o produkci zájem.
Žáci se zúčastňují také regionálních, oblastních i mezinárodních soutěží, což svědčí o dobré
úrovni výuky.
Snažíme se těmito aktivitami, aby zde žáci zapustili kořeny a po studiích se do tohoto
pohraničního regionu vraceli, částečně se nám to daří, někteří žáci po absolvování hudebního
boru na konzervatoři či vysoké škole zde působí jako učitelé. Těmto cílům také průběžně
přizpůsobujeme Školní vzdělávací program, který každoročně upravujeme a korigujeme, aby
vyhovoval v rámci RVP potřebám a cílům školy.
V letošním školním roce k 1. 9. 2020 dokončíme práci na Šablonách pro ZUŠ, což přineslo
zkvalitnění materiální základny školy i zvýšilo kompetence učitelů v rámci školení a
seminářů. Všichni učitelé se do plnění šablon zapojili.
Pokročily práce na opravách historické budovy školy, zavádí se elektroosmóza na vysušení
vnějšího zdiva, letos proběhne také oprava havarijního stavu odpad. Budova je v majetku
města, ale dobrou spoluprací s vedením města se nám daří zlepšovat stav budovy.
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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 elektrický 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
přípravný ročník hudebních oborů
přípravný ročník výtvarných oborů

V tomto školním roce podle stavu k 30. 9. 2019 podle stavu statistických výkazů bylo na
naší škole vyučováno 618 žáků. Z toho na výtvarném oboru 186 žáků, v hudebním oboru
s individuální výukou 432 žáků.
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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

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

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

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

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

Stavy žáků jsou víceméně zakonzervované, i když je provoz základních uměleckých škol
placen normativně finančními částkami zasílanými MŠMT přes krajské úřady.
Ve škole pracovalo 7 předmětových komisí, které tvořily školní uměleckou radu, jež zasedala
zároveň s radou pedagogickou. Pedagogická rada se konala každé čtvrtletí, řešila výchovné a
vzdělávací problémy, 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.
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Kolektiv zaměstnanců pedagogických je víceméně ustálen a stabilní, pouze 2 učitelky odešly
v průběhu roku na mateřskou dovolenou, jejich úvazek převzali pedagogové na DPČ nebo na
Pracovní smlouvu na dobu určitou. Někteří pedagogové pracují na zkrácený úvazek, je to tím,
že jsou výkonnými umělci a jejich prostřednictvím doplňujeme nabídku hudebních nástrojů
k výuce, proto je tato nabídka tak pestrá. To se nám daří zajistit i na pobočkách, kde je
problém pedagoga zaměstnat. Ve škole pracuje 26 pedagogických pracovníků, 5 zaměstnanců
jsou nepedagogové. Doufáme, že se nám podaří zajistit plný úvazek pro učitele hry na kytaru,
je to absolvent vysoké školy, výkonný umělec a výborný pedagog, který vypomáhá i na
konzervatoři v Opavě. Je naší snahou ho v kolektivu udržet, tím se zvýší kvalita výuky tohoto
předmětu, o něž je stále velký zájem a bude vyučován i na pobočkách. K žádným dalším
změnám během roku nedošlo. Na škole učí plně kvalifikovaní zaměstnanci, pouze ve
Dvorcích je výuka 4 žáků zajišťována studentkou konzervatoře, v tomto školním roce však
absolvuje.
Věková skladba je různorodá, od začínajících učitelů po učitele v důchodovém věku,
navzájem si předávají zkušenosti a nové podněty, takže stav pedagogického sboru je ideální.
1 zaměstnanci byla uznána umělecká činnost podle příslušných předpisů jako vzdělání.
Věkový průměr 40 let.
Podmínky pro vzdělávání dětí jsou na naší škole v tomto ohledu velmi dobré.

Nepedagogických zaměstnanců je 5, z toho 3 uklízečky, jedna ekonomka a 1 školník.
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 2019/2020 v měsíci květnu
a červnu, stabilně každé odpoledne. Z důvodu celorepublikových nouzových opatření kvůli
infekční nákaze neprobíhala stabilní výuka od 9.3. do 11. 5. 2020, takže neproběhly náborové
koncerty, ani nábory na základních školách. Rovněž Dny otevřených dveří se nekonaly.

Celke

Horní Benešov

HO

Bruntál

HO

Dvorce na Moravě

HO

Vrbno pod Pradědem

HO
HO
Konal

konalo 9
přijato 9
konalo 24
přijato 24
konalo 4
přijato 4
konalo 19
přijato 18
konalo 56
přijato 55

VO
VO
VO
VO
VO

konalo 6
přijato 6
konalo 31
přijato 30
konalo 0
přijato 0
konalo 9
přijato 9
konalo 46
přijato 45

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 2019/2020 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:
1. žákyně - ART ECON – Prostějov, obor Herní grafika (uč. Házová)
2. žákyně – Střední škola průmyslová a umělecká Opava, obor Grafický design (uč.
Házová)
3. žákyně – Střední škola průmyslová Krnov, obor Uměleckořemeslné zpracování
textilu (uč. Házová )
4. žákyně – Střední průmyslová škola stavební Lipník, obor Grafický design (uč.
Olejníčková)
5. žákyně – Střední průmyslová škola Hranice – obor Nábytkářská a dřevařská výroba
(uč. Olejníčková)
6. žákyně – Střední škola umění a designu, obor Modelářství a návrhářství oděvů, (uč.
Oleníčková)
7. žák – církevní konzervatoř Opava – zpěv (uč. Krpec)
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Soutěže a přehlídky:
Okresní kolo soutěže MŠMT ČR:
1x 1. místo ve hře na kytaru, Město Albrechtice, uč. Jiří Meca
1x 1. místo ve hře na kytaru, Město Albrechtice, uč. Jiří Meca
1x 1. místo, absolutní vítěz ve hře na housle, Krnov,uč. František Krystýnek
1x 2.místo ve hře na klavír, Krnov, uč. Iva Boxanová
1x 2.místo ve hře na klavír, Krnov, uč. Iva Boxanová
1x 2. místo ve hře na klavír, Krnov, uč. Iva Boxanová
1x 1. místo ve hře na klavír, Krnov, uč. Jiří Kutálek

17.12.2019 Envofilm 2019, soutěžní přehlídka filmů žáků a studentů Moravy, Slezska
s mezinárodní účastí, účastnický list žákům VO Bruntál, Olejníčková
Další soutěže se nekonaly vzhledem k tomu, že 9. 3. byly z důvodů koronavirové krize
uzavřeny školy, ZUŠ byly opětovně otevřeny pro zájemce s nepovinnou výukou 11. 5. 2020.
Probíhalo distanční studium.

Postupové zkoušky se z rozhodnutí ředitelky školy v tomto školním roce nekonaly vzhledem
k výpadku školního roku kvůli koronavirové krizi, kdy byly 2 měsíce uzavřené školy a
vyhlášen nouzový stav.

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

Přehled o dosažených výsledcích v obou pololetích - viz příloha
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Úplata za vzdělání- příspěvek na provoz:

Školné ve školním roce 2019 /2020:
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

Dalšímu vzdělávání pedagogů je věnována vedením školy mimořádná pozornost.
V tomto školním roce vypomáhala na pobočce ve Vrbně jedna studentka VŠ s výukou
klavíru a hudební nauky, bakalářské vzdělání však již v minulosti dosáhla, jednomu
učiteli je uznaná umělecká činnost podle příslušných paragrafů zákona o
pedagogických pracovnících jako dosažené vzdělání. Ostatní pedagogové vzdělání
splňují.
Co se týká prohlubování kvalifikace, pedagogové si sami vybírají z nabídek
vzdělávacích agentur, organizací a škol podle aktuálních nabídek. Škola jim vždycky
vyhoví. Vedení školy se při hospitacích zaměřuje na zpětnou vazbu přínosu z těchto
aktivit do vyučovacího procesu.
Vzhledem k narušené výuce ve II. pololetí tohoto školního roku a vzhledem
k nouzovému stavu se učitelé zúčastňovali seminářů prohlubujících vzdělání pouze do
ledna a února, pak byly všechny zrušeny.
- 1. 10. 2019 Veselé počítání s hudbou a pohybem, Tandem Jenčková, Bruntál,
Vičanová, Mazalová, Dvorská
- 17. 10. 2019 Setkání krajské sekce metodiků EKN, Karviná, Jemelková
- 24. 10. 2019 Ostravská setkání s trombonem, JAKO Ostrava, Bančejová
- 8. 11. 2019 Setkání okresních metodiků – akordeon, Klimkovice, Bartošík
- 25. 11. 2019 Seminář Komunikace s talentovaným žákem a předcházení konfliktů
s rodiči na ZUŠ, NIDV Ostrava, Vičanová, Bartošík
- 1. 12. 2019 Multimediální tvorba v rámci výtvarného oboru ZUŠ jako součást
filmové /audiovizuální výchovy, NIPOS-ARTAMA, Animánie, Plzeň, Házová a
Olejníčková
-3. - 4. 12.2019 Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pracovníků ZUŠ, Fakta Žďár,
Praha, Krystýnková, Boxanová, téma: Aktuální problematika vzdělávání v ZUŠ,
Syndrom vyhoření
- 30. 1. 2020 ICT ve výuce, 1. ZŠ Bruntál, NIDV, Olejníčková, Házová, Chmelařová
-1. 2. 2020 Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ, ZUŠ
Iši Krejčího Olomouc, NIDV, Mozolík, Bančejová
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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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8. 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. Do výuky na dálku se přihlásila cca polovina dětí, i to je však úspěch, protože
výuka v ZUŠ je velmi kontaktní a vzdělávat přes média není úplně vyhovující. Zvlášť citelné
je to pro malé děti. Plán práce tedy nebyl splněn, výuka začala až 11. 5., a to v omezeném
rozsahu, zvláště v kolektivní výuce. Pokračovala práce na projektu Šablony pro ZUŠ, v jejich
rámci zvl. v 1. pololetí probíhalo množství aktivit.
K nejdůležitějším akcím pro veřejnost v tomto školním roce patřily tyto aktivity:
1.9. Zažít Bruntál jinak – workshop točení hrnčířského kruhu
14.9. Krasohledění – výstava v kostele
28.9. Svatováclavský koncert pěveckého sboru a učitelů školy
9.10. Obnova výstavy VO na obecním úřadě Dvorce
2.11. Dušičkové vzpomínání – koncert sboru a žáků školy ve hřbitovní kapli Dvorce
29.11. Krajská konference o paliativní péči v soc. zařízeních, vystoupení žáků
29.11. Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí Benešova, koncert dětí
30.11. Adventní koncert V Lipkách Rýmařov – pěvecký sbor
30.11. Adventní koncert v Rudné-pěvecký sbor
1.12. Adventní koncert v Miloticích – pěvecký sbor
1.12. Adventní koncert v Oborné – pěvecký sbor
5.12. Vystoupení pro MŠ Dvorce
11.12. Adventní koncert Dvorce
12.12. Adventní koncert v kostele Bruntál, koncert žáků školy
14.12. Adventní koncert Leskovec
15.12. Adventní koncert Malá Morávka
15.12. Vystoupení DS Sluníčka na zámku
16.12. Adventní koncert Horní Benešov, sál ZUŠ Dvorce
Koncert pro LDN Dvorce
20.12. Adventní koncert v kostele u rybníka - pěvecký sbor
21.12. Adventní koncert Mezina – pěvecký sbor
24.12. Půlnoční mše Bruntál a Rýmařov – sbor a orchestr
25. 2. Výstava koláží žáků VO Vrbno na Městském úřadě ve Vrbně
12.5. Noc kostelů v kostele u rybníka
18.6. Absolventská a závěrečná výstava v IC Horní Benešov
Ostatní akce ve 2. pololetí školního roku nebyly realizovány z výše zmiňovaných důvodů.
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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: 133.443,73 Kč

Výnosy: 18 107 461,41 Kč

Vybrané významné položky – výnosy

Tržby za školné
Tržby z prodeje materiálu

1 363 600
23 723

Půjčovné hudebních nástrojů

7 100

Přijaté hmotné dary

6 500

Ostatní výnosy - zrušení doh.pol.

24 524

Výnosy z transferů - MŠMT

15 861 458

Výnosy z transferů - obce

50 000

Výnosy z ESF – projekt šablony ZUŠ

749 620

Náklady: 17 974 01,68 Kč
Vybrané významné položky – náklady
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Spotřeba materiálu

324 793

Spotřeba energie

305 859

Opravy a udržování

44 277

Cestovné

41 502

Služby

430 046

Mzdové náklady + DPN

11 674 083

Mzdové náklady – OPPP z ESF

64 154

Náklady z drobného dlouhodob.maj.

703 023

Prostředky na platy:
Závazné ukazatele

ÚZ 33353

ÚZ 33063

Přímé náklady na vzdělávání

15 861 458

749 620

Z toho: Prostředky na platy

11 637 300

64 154

20 000

0

3 963 620

0

232 746

0

7 792

0

Ostatní osobní náklady
Zákonné odvody
FKSP
Přímý ONIV
Vzdělávání

96 759

Nákup PC

477 708

Projektové dny

110 999
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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.
Čerpání od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2020
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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

Dotace z rozpočtu Města Bruntál na rok 2020 ve výši 22 300 tis. Kč na pravidelnou celoroční
činnost Smíšeného pěveckého sboru Bruntál spolku při ZUŠ Bruntál.
Od Rady města Bruntál 40 000,- Kč na projekt Koncert pěveckých sborů.
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
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:
--- Městský úřad Bruntál
---Obecní úřad Rudná
---Obecní úřad Malá Morávka
---Obecní úřad Dvorce
---Obecní úřad Mezina
---Obecní úřad Roudno
---Obecní úřad Oborná
---Obecní úřad Milotice
---Farnost Dvorce
---Farnost Bruntál
---Farnost Horní Benešov
---Farnost Rýmařov
---Farnost Rudná pod Pradědem
---Městský úřad Horní Benešov
---Městský úřad Vrbno pod Pradědem
---Kruh přátel hudby v Bruntále
---Muzeum a zámek Bruntál
---Základní školy v Bruntále
---Gymnázium Bruntál
---Kruh přátel hudby Bruntál
---MŠ Bruntál, Vrbno, Dvorce
---Léčebna dlouhodobě nemocných Dvorce
---Městská knihovna Bruntál
---Městská knihovna Horní Benešov
---Domov důchodců Pohoda Bruntál
---SRPŠ při ZUŠ Bruntál
---Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov
---Město Horní Benešov
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---Hudební, umělecký a pěvecký vzdělávací spolek – SPS Bruntál
---Zámek a muzeum Bruntál
---Divadlo Bruntál
---Pěvecký sbor Bel Canto ( Gaszowice, Polsko)

Zpracovala Mgr. Jiřina Krystýnková, 28. 6. 2020 Bruntál

Přílohy:
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení –tabulka
Nově zahájené projekty- tabulka
Projekty již v realizaci- tabulka
Plán akcí ZUŠ Bruntál 2019/ 2020
Tabulka výsledků vzdělávání s komentářem
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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

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo
projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést
příjemce)

Rozpočet
projektu

Obsah/Cíle
projektu

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

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
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1.9.20181.9.2020

Zažít Bruntál jinak
Datum

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2019/2020
I. pololetí

Zajišťuje organizačně

Září
31. 8. 2019, 9,00
29. - 30.8.

Pedagogická porada

3. 9. 9,00

MÚZA setkání ředitelů škol MÚZY Frenštát ředitelka
pod Radhoštěm
Zažít Bruntál jinak – workshop točení Olejníčková
hrnčířského kruhu – účast na akci
Zahájení školního roku
Všichni učitelé

9. - 10. 9 ( PO-ÚT))

Porada ředitelů MSK Sepetná

14. 9. (SO)
13,00

Zažít Bruntál jinak – Krasohledění ( výstava Olejníčková
v chrámové lodi kostela u rybníka)
13,00 workshop na točení hrnčířského kruhu
PK HN
Učitelé HN

1. 9. (SO)

16. 9.
9,15
19. 9. (ČT)
16,00
20. 9.
28. 9. (SO)
15,00

Vernisáž Pastevectví pod Pradědem, zámek
Bruntál
Odeslání filmů na mezinárodní festival
Animánie v Plzni
Svatováclavský duchovní koncert, farní
kostel

Krystýnková

Mozolík
Olejníčková
SPS, Krystýnková,
Černíková, Kutálek,
Frydrychová, Meca,
Krystýnek, Krpec

Státní svátek
Zhotovení pohlednice Uhlířského vrchu

Olejníčková

Říjen
1. 10. (ÚT)
8,00-12,00

Seminář v MŠ Komenského Veselé počítání
s hudbou a pohybem, Jenčková

Vičanová, Dvorská,
Mazalová

7. 10. (PO)

Projektový den Vrbno – výroba kalendáře

Házová

9. 10.(ST)

Obnova výstavy na obecním úřadě Dvorce

Házová

13.11.

Bruntálský slavík, soutěž ve zpěvu, účast
žáků

Černíková, Vičanová

14. 10. (PO)

Projektový den Vrbno- výroba kalendáře

Házová

15. 10. (ÚT)
16,00

Předávání automobilu pro HELP-IN,
kulturní vystoupení

Černíková

17. 10. (ČT)
8,15-11,45

Hudba do škol, seminář Moje hudební
Vičanová, Mazalová
kuchyně (Repperová), Techniky se nebojíme

(Stoklasová) – pro uč. HN, ZUŠ Orlová
Regionální centrum projektu Hudba do škol
17. 10. (ČT)

Účast v soutěži Envofilm v Českém Těšíně

Olejníčková

25.10 (PÁ)
9-15 hod

Muzeum akordeonů, exkurze (25 žáků)
Litovel

Bartošík, Mazalová

23. 10. (ST)

Projektový den Ruce v hlíně

Olejníčková

29. - 30.10 (ÚT, ST)

Podzimní prázdniny

31. 10. (ST)

Projektový den mimo školu Ruce v hlíně

Olejníčková

Listopad
2. 11. (SO)
17,00
4. 11. (PO)
17,00

5. 11. (ÚT)
5. 11. (ÚT)
13.15
8. 11. (PÁ)
8. 11. (PÁ)

Dušičkové vzpomínání, hřbitovní kaple
Dvorce, koncert
Divadlo, vernisáž O lidech a kočkách a o
tom ostatním, Taťána Dumonceau z Horního
Benešova
Projektový den Ruce v hlíně
Městský úřad Okresní řídící výbor MAS
Projektový den ve škole Ruce v hlíně
Setkání okresních metodiků v Klimkovicích

12. 11. (ÚT)
9,00

Čtvrtletní pedagogická porada

13. 11. (ST)
10,00-12,00

Bruntálský slavík-soutěž ve zpěvu na.ZŠ
Okružní, porota

15. 11. (PÁ)

Účast v přehlídce audiovizuální tvorby dětí a
mládeže do 26 let Animánie 2019 Plzeň

SPS

Krpec, Kutálek

Olejníčková
Krystýnková
Olejníčková
Bartošík
Učitelé školy
Vičanová, Černíková, Krpec

Olejníčková

(2 filmy)
15. 11. (PÁ)
9,30 Kino Bruntál

Ocenění nejúspěšnějších žáků okresu
(Demeter)

18. 11. (PO)
16,00

TP klavír, zpěv, Horní Benešov

20. 11. (ST)
16,00

TP zpěv, Bruntál

20. 11. (ST)
16,00

TP dechy, bicí, EKN,kytara

20. 11. (ST)
9,00

Okresní umělecká rada, Krnov

21. 11. (ČT)
15,30

Třídní koncert Dvorce

21. 11.(ČT)

Projektový den mimo školu Ruce v hlíně

25. 11. (PO)
16,00

TP Vrbno, EKN, dechy, klavír)

26. 11. (ÚT)
16,00

TP klavír

28. 11. (ČT)
16,00

TP EKN, klavír, zpěv, kytara Vrbno

28. 11. (ČT)
28. 11. (ČT)

Projektový den mimo školu Ruce v hlíně
Symbolika vánočních rostlin (vernisáž
výstavy na zámku) kult. program

28. 11. (ČT)
16,00

TP Horní Benešov

28. 11.(ČT)
16,30

TP EKN, dechy, bicí

29. 11. (PÁ)
16,30

TP zpěv, EKN

29. 11. (PÁ)

Krajská konference o paliativní péči
v sociálních zařízeních (kult.program

Krystýnková, Bartošík

Černíková, Boxanová
Černíková
Bančejová, Zámečník
Okresní metodikové
Dvorská, Kvěchová,
Zámečník,
Olejníčková
Wolff, Richter
Boxanová
Wolff, Jemelková
Olejníčková
Černíková

Frydrychová
Mozolík
Frydrychová
Krystýnek

Zahrádková)
27. 11. (ST)
16,30
29. 11. (PÁ)
16,00

Krystýnek, Krystýnková,
Boxanová

TP klavír , housle
Rozsvícení vánočního stromečku Benešov
náměstí

30. 11. (SO)
15,00

Adventní koncert Rýmařov, V Lipkách

30. 11.(SO)
17,15?

Adventní koncert Rudná

30. 11.- 1. 12.
(SO-NE)

Moving Station, Multimediální tvorba
v rámci výtvarného oboru ZUŠ jako součást
filmové/audiovizuální tvorby, Plzeň, pořádá
Nipos Artama, lektor Voráčková, Topinka

Učitelé pobočky

SPS
SPS
Olejníčková

Ve spolupráci s Asociací pro filmovou a
audiovizuální výchovu a sdružením
Animánie
Čtvrtletní pedagogická porada
Prosinec
1. 12. (NE)
15,00

Adventní koncert Milotice

1. 12. (NE)
17,00

Adventní koncert Oborná

3. - 4. 12. (ÚT - ST)

Celostátní vzdělávací setkání řídících
pracovníků základních uměleckých škol,
Praha Fakta, Syndrom vyhoření, Aktuální
problematika vzdělávání v ZUŠ

4. 12. (ST)
16,30

TP zpěv

5. 12. (ČT)
13,30

Vystoupení pro MŠ Dvorce

5. 12. (ČT)
16,30

TP kytara, flétny Bruntál

SPS

SPS
Krystýnková, Boxanová

Krpec
Učitelé pobočky

Meca, Meca

6. 12. (PÁ)
16,00

TP Bruntál, klávesy, klavír

10. 12 (ÚT)
16,30

TP EKN, housle, kytara Bruntál

11. 12. (ST)
17,00

Vánoční koncert, farní kostel Dvorce,
vánoční dekorace VO

12. 12. (ČT)
17,00

Adventní koncert ZUŠ Bruntál (farní kostel)

13. 12. (PÁ)
16,00

TP klavír

14. 12. (SO)
17,00

Adventní koncert Leskovec

15. 12. (NE)
18,00

Adventní koncert Malá Morávka

14. 12. (SO)
9,30
16. 12. (PO)
16,00

Vystoupení na nádvoří zámku, Sluníčko
Vánoce na zámku, vánoční dekorace
Adventní koncert, Horní Benešov, sál

Stratilová, Wolff
Jemelková
SPS, učitelé pobočky

Učitelé školy
Mazalová, Střelcová

SPS

SPS
Černíková, Házová

Učitelé pobočky

Vystoupení pro LDN Dvorce
16. 12. (PO)
16,30

TP klavír

17. 12. (ÚT)
16,30

TP dechy, kytara Bruntál

17. 12. (ÚT)

18. 12. (ST)
16,30
20. 12. (PÁ)
20. 12. (PÁ)
17,00

Školní přehlídka EKN
TP klavír

Vičanová
Bančejová
Bartošík
Kutálek

Akademie školy Amos v ZUŠ
Adventní koncert Církve ČS husitské u

SPS

rybníka

21. 12. (SO)
17,00

Adventní koncert Mezina

24.12.
22,00

Půlnoční mše farní kostel Bruntál a Rýmařov

Leden
Pololetní pedagogická porada
Vydávání pololetního vysvědčení
Pololetní prázdniny žáků

SPS

SPS

3. 2.
16,00
10. 2. (PO)
17,00
13. 2. (ČT)
9,30
18. 2. (ÚT)
dopoledne
21. 2. (PÁ)
dopoledne
25. 2. (ÚT)
26. 2. (ST)
8,30
26. 2. (ST)
26. 2. (ST))
19,00
27. 2. (ČT)
28. 2 (PÁ)
dopoledne
3. – 5. 3. (ÚT, ST,
ČT) 13 – 16 hodin
5. 3. (ČT)
14,00
Březen, duben
Termín bude
upřesněn
9. 3. - 13. 3.
14. 3. (SO)
14,00
23. 3. (PO)
9,30
23. 3. (PO)
16,00
24. 3. (ÚT)
16,00
25. 3. (ST)
19,00
25. 3. (ST)
25. 3. (ST)
26. 3. (ČT)
14,00

ÚNOR
Nately Imědašvili - pěvkyně ruských romancí,
k 77 výr. Stalingradské bitvy, Česko-ruská
společnost
Vernisáž výstavy Magdalena Hynysz-Stefaňska
pedagožka univerzity Gdaňsk, Ateliér umělecké
grafiky. Divadlo Bruntál
Náborový koncert MŠ Karlova Studánka

Mazalová, Kutálek, Mecová
Boxanová

Okresní kolo soutěže hry na kytaru, Město
Albrechtice
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, Krnov

Jiří Meca

Výstava koláží na Městském úřadě Vrbno

Házová

Porada ředitelů škol Ostrava - ekonomika

Krystýnková

Netradiční výuka PHV – Koncertík v sále školy
(není určeno pro veřejnost)
KPH Roman Patočka, housle, sál ZUŠ

Vičanová

Účast v soutěži Mé toulky za zvěří
Okresní kolo soutěže ve hře na housle, Krnov

Házová
Krystýnek, Kutálek

BŘEZEN
Přijímací a talentové zkoušky hudebního oboru
pro školní rok 2019/2020 – pobočka Vrbno
Koncert k MDŽ v Domově Pohoda
Průzkumy hudebnosti ZŠ, MŠ Bruntál
Jarní prázdniny žáků
Vystoupení k MDŽ pro Spolek žen (Střecha
Vrbno)
Náborový koncert pro ZŠ Benešov
TP zpěv, klavír, dechy, bicí, EKN Benešov
TP zpěv Bruntál
Koncert KPH Kristina Stepasjuková, klavír
Koncert z Prémiové listiny Mladých
Koncert pro učitele města Rýmařov, kulturní
dům
Výměna výtvarné výzdoby na obecním úřadě
Dvorce
TP zpěv Benešov

Kutálek, Boxanová

Boxanová
Mazalová
Vičanová, Stratilová,
Černíková, Mazalová
Boxanová
Černíková, Zámečník,
Bančejová
Boxanová, Černíková,
Zámečník
Černíková

SPS, Vašíčková, Kutálek
Házová
Frydrychová

27. 3. (PÁ)
16,30
28. 3. (SO)
14,00
31. 3. (ÚT)
16,00
31. 3. (ÚT)
17,00

TP zpěv, EKN Bruntál

Frydrychová

Dvorecké muzicírování v TC ve spolupráci se
ZŠ
TP dechy, klávesy, klavír Vrbno

pobočka Dvorce

Koncert rodičů s dětmi

Vičanová

Richter, Wolff

DUBEN
dopoledne
dopoledne

Průzkum hudebnosti v MŠ Benešov
Náborový koncert – průzkum hudebnosti v ZŠ
Svobodné Heřmanice

Dopolední
představení pro MŠ

Černíková
Černíková
Vičanová, Bartošík,
Jemelková, Meca,
Mazalová, Mozolík
Boxanová

1. 4. (ST)
16,00
1. 4. (ST)
17,00
2. 4. (ČT)
16,00
4. 4. -5. 4 (SO-NE)
17,00
8. 4. (ST)
16,00
8. 4. (ST)
17,00
9. – 13. 4. (ČT-PO)

TP klavír Vrbno

14. - 16. 4. ()
Termín bude
upřesněn
17. 4. (PÁ)
16,00
22. 4. (ST)
16,30
23. 4. (ČT)
16,30
29. 4. (ST)
19,00

Pestrý koncert pro ZŠ (dopoledne)

Bartošík, Mazalová

TP EKN a klavír Bruntál

Stratilová, Wolff

TP housle, klavír

Krystýnek, Krystýnková,
Boxanová
Bartošík

Smetanovo trio (Jitka Čechová klavír, Radim
Kresta housle, Jan Páleníček violoncello)

KPH

30. 4. (ČT)
16,30

TP bicí a dechové nástroje

Mozolík

1. 5. (PÁ)
Termín bude
upřesněn

Koncert nejen učitelům
TP kytara, klávesy, housle, zpěv Vrbno

Jemelková, Wolff

Mezinárodní houslová soutěž O cenu Václava
Krůčka, Nový Jičín
TP Dvorce EKN, klavír, housle, dechy, bicí

Krystýnek, Kutálek

Pestrý koncert

Kvěchová, Dvorská,
Zámečník
Bartošík, Mazalová

Velikonoční prázdniny žáků

TP akordeon, klávesy

KVĚTEN
Státní svátek
Divadelní představení Opava Figarova svatba

Žáci, dozor Vičanová,
Jemelková, Bartošík

5. 5. (ÚT)
16,30
5. - 9.5. (UT-SO)
6. 5. (ST)
16,30
6. 5. (ST)
16,00
11. 5. – 15.5.
14,00-17,00
8. 5. (PÁ)
12. 5.-16.6.
13. 5. (ST)
16,30
14. 5. (ČT)
16,30
15. 5. (PÁ)
16,00
15. 5. (PÁ)
18. - 22. 5. (PO-PÁ)
14 - 17 h
19. 5. (ÚT))
14,00 – 17,00
20. 5. (ST)
17,30
21. 5. (ČT)
10,00
21. 5. (ČT)
16,30
25. - 29. 5 (PO-PÁ)
odpoledne
27. 5. - 29. 5.
(ST-PÁ)
12,30- 16,00
27. 5. (ST)
17,00
28. 5. (ČT)
13,30
28. 5. (ČT)
17,00
28. 5. (ČT)
1. – 5. 6.
4. 6. a 5.6.
5. 6. (PÁ)

TP klávesy, kytara, housle Bruntál

Jemelková

62. ročník mezinárodní Kocianovy houslové
soutěže v Ústí nad Orlicí
TP zpěv Bruntál

Krystýnek, Kutálek

TP kytara Benešov

Bančejová

Týden otevřených dveří Benešov

Černíková

Státní svátek
Výstava prací výtvarného oboru Vrbno
Střecha
TP klavír

Krpec

Házová
Kutálek

TP klavír

Vičanová

TP klavír

Mazalová, Střelcová

Účast žáků VO na krajské přehlídce výtvarných
oborů
Talentové zkoušky hudební obor Benešov

Házová, Olejníčková

Talentové zkoušky výtvarný obor Benešov

Chmelařová

Absolventský koncert

Mazalová

Náborový koncert pro ZŠ Dvorce

Uč. Dvorce

Závěrečný a absolventský koncert Dvorce,
výstava VO v infocentru Dvorce
Týden otevřených dveří Bruntál

Učitelé pobočky

Dny otevřených dveří a talentové zkoušky
Dvorce

Dvorská

Absolventský koncert Bruntál

Mazalová

Náborový koncert Dvorce pro MŠ

Dvorská, Zámečník

Absolventská výstava Benešov v IC městská
knihovna
Výstava absolventů VO v Bruntále

Chmelařová

ČERVEN
Postupové zkoušky HO a VO Bruntál i pobočky
Talentové zkoušky HO Bruntál13 - 17h
Talentové zkoušky VO Bruntál 13 - 17h
Noc kostelů Bruntál-kostel u rybníka, výstava

Černíková

Mazalová

Házová

20,00
15. 6. (PO)
16,00
17. 6. (ST)
16,00
30. 6. (ÚT)

VO
Závěrečný koncert v Benešově a výstava VO

Učitelé pobočky Benešov

Karaoke koncert Bruntál

Černíková

Vydávání vysvědčení

Postupové a závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020
V pololetí školního roku 2019/2020 byli všichni žáci hudebního i výtvarného oboru
klasifikováni ve všech předmětech; ředitelka školy nestanovila pro žádného z nich dodatečný
termín hodnocení.
Na konci školního roku 2019/2020 bylo hodnoceno celkem 518 žáků (363 žáků
v hudebním oboru a 155 žáků v oboru výtvarném).
Na základě Pokynu ředitelky školy ke konání závěrečných a postupových zkoušek na
konci školního roku 2019/2020, který byl vydán v souvislosti s vyhlášenou koronavirovou
situací a v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve
druhém pololetí školního roku 2019/2020, se postupové zkoušky nekonaly. Závěrečné
zkoušky (v souladu vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) se konaly
formou komisionálního přezkoušení. Záznamy o provedených závěrečných zkouškách všech
žáků školy (základního studia 1. a 2. stupně) jsou zaneseny ve zkouškových protokolech.
Přípravné studium hudebního a výtvarného oboru
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo 1. nebo 2. ročník přípravného studia 68 dětí.
Hudbě se věnovalo přibližně třikrát více dětí než výtvarnému oboru (76 procent navštěvovalo
hudební oboru, 24 procent docházelo do předmětu Přípravná výtvarná tvorba). Nejvíce žáků
přípravného studia dochází do hlavní budovy v Bruntále (více než polovina všech dětí
z přípravného studia), téměř pětina dětí na pobočku ve Vrbně p. Pradědem a 18 % na pobočku
do Dvorců. Nejméně dětí přípravného studia (desetina) navštěvuje pobočku v Horním
Benešově. (viz tab. 1)
(tabulka 1)

hudební obor
výtvarný obor

Bruntál
29
7

Dvorce
8
4

Horní Benešov
3
4

Vrbno
12
1

celkem
52
16

Zatímco všichni děti přípravného studia, které navštěvují výtvarný obor, dochází do
jednoho předmětu (Přípravná výtvarná tvorba), děti věnující se hudbě se vzdělávají ve hře na
zvolený nástroj nebo v sólovém zpěvu. Zájem o konkrétní hudební nástroje ukazují údaje
v tabulce číslo 2. O tom, že jsou děti se zvoleným nástrojem spokojeni, svědčí i to, že pouze 2
žáci z celkového počtu mění v příštím roce docházky nástroj.
(tabulka 2)
nástroj / zpěv
akordeon
bicí nástroje
elektronický klávesový nástroj
housle
klavír
kytara
sólový zpěv
zobcová flétna

počet dětí
2
4
3
4
11
5
7
16

Děti přípravného studia předvedly u zkoušek elementární dovednosti, které získaly
v průběhu jednoho či dvou let docházky. 51 z nich (tři čtvrtiny všech žáků přípravného studia)
bylo přijato do 1. ročníku základního studia. 16 dětí bude v příštím školním roce pokračovat
docházkou do 2. ročníku přípravného studia. Pouze jeden žák ukončuje docházku do základní
umělecké školy. (viz tab. 3)
(tabulka 3)
žáci PS celkem
přijato do 1. ročníku
postup do 2. ročníku přípravného studia
ukončena docházka do ZUŠ

počet
68
51
16
1

Závěrečné zkoušky žáků základního studia hudebního a výtvarného oboru
Získané dovednosti předvedlo u závěrečných zkoušek 51 žáků – absolventů 1. nebo 2.
stupně základního studia hudebního a výtvarného oboru. K závěrečným zkouškám se dostalo
31 žáků věnujících se hudbě a 20 žáků vzdělávajících se ve výtvarném umění. Nejvíce (26)
absolventů bylo pochopitelně na hlavní budově v Bruntále, osm absolventů na pobočce ve
Vrbně, sedm v Horním Benešově. Na pobočce ve Dvorcích ve školním roce 2019/2020
neabsolvoval žádný žák. (viz tab. 4, tab. 5)
(tabulka 4)

hudební obor
výtvarný obor

Bruntál
24
12

Dvorce
0
0

Horní Benešov
3
4

Vrbno
4
4

celkem
31
20

(tabulka 5)

hudební obor
výtvarný obor

počet absolventů 1. stupně počet absolventů 1. stupně
základního studia
základního studia
1
30
20

0

Závěrečné zkoušky absolventů hudebního oboru obvykle probíhají předvedením
absolventského repertoáru na veřejném absolventském koncertě, na třídních koncertech nebo
před komisí (v průběhu postupových zkoušek). V důsledku přerušení prezenční výuky a
v souvislosti s navazujícími opatřeními byla zrušena všechna vystoupení a koncerty. Většina
absolventů svůj nacvičený repertoár předvedla před komisemi složenými z vyučujících
hudebního oboru. Někteří z nich absolvovali veřejně na Noci kostelů.
Závěrečné zkoušky absolventů výtvarného oboru probíhali formou on-line výstavy.
Práce absolventů byly vystaveny ve vnitřních prostorách školy a jejich fotografie umístěny na
web školy.
Mezi absolventy hudebního oboru převažovali klavíristé (tvořili téměř třetinu

absolventů), následovali je zpěváci (šestina absolventů hudebního oboru). (viz tab. č. 6)
Polovina všech absolventů bude pokračovat v dalším stupni vzdělávání. Srovnáme-li v tomto
ohledu hudební a výtvarný oboru, můžeme vysledovat, že v hudebním oboru dvě třetiny
absolventů s hudebním vzděláváním skončí, zatímco v oboru výtvarném tři čtvrtiny
absolventů pokračují v docházce do základním umělecké školy. (viz tab. č. 7)
(tabulka 6)
předmět
hra na klavír
sólový zpěv
hra na akordeon
hra na kytaru
hra na housle
hra na el. kláv. nástroj
hra na lesní roh
hra na bicí
hra na zobcovou flétnu

počet žáků
13
5
3
3
2
2
1
1
1

(tabulka 7)
žáci pokračující v dalším studiu
10
15

hudební obor
výtvarný obor

žáci ukončující studium v ZUŠ
21
5

Prospěch a absence na konci školního roku 2019/2020
PROSPĚCH ŽÁKŮ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
PROSPĚCH
Ročník

Prospěl /a s vyznamenáním

Prospěl/a

Neprospěl/a

Neklasifikován/a

96
83
78
72
57
43
50
28
6
3
1
1

91
79
72
70
53
40
49
27
5
3
1
1

5
4
6
2
4
3
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Celkem
518
studium pro dospělé

491

27

0

0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. / II.
2. / II.
3. / II.
4. / II.
SPD *
*

Počet žáků

V závěru školního roku 2019/2020 byli žáci hodnoceni v souladu s vyhláškou č.
211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku
2019/2020; tzn. učitelé vycházeli prioritně z výsledné známky při hodnocení prvního pololetí,
dále přihlíželi k práci žáka na začátku 2. pololetí (v období únor – 11. 3. 2020) a také
k průběhu distanční výuky. Po obnovení prezenční výuky učitelé pak maximálně respektovali
specifické podmínky uměleckého vzdělávání doma.
Jak je patrné z výše uvedené tabulky, v celkovém hodnocení i v letošním školním roce
naprosto převažují žáci s vyznamenáním. S výsledkem „prospěl/a“ se muselo z celkového
počtu 518 žáků letos smířit 27 žáků (5,2 % všech hodnocených žáků).

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. / II.
2. / II.
3. / II.
4. / II.
SPD *

ABSENCE NA KONCI ŠK. ROKU 2019/2020
ABSENCE
Počet hodin
Počet žáků
Omluveno
Neomluveno
96
229
0
83
196
0
78
241
0
72
184
0
57
190
0
43
232
0
50
141
0
28
98
0
6
27
0
3
19
0
1
9
0
1
1
0

Celkem
518
studium pro dospělé

1567

0

průměrná absence
na žáka
2,38
2,36
3,08
2,56
3,33
5,40
2,82
3,5
4,5
6,33
9
1
3,03

*

Do absence jsou započítány hodiny ze všech předmětů uvedených na vysvědčení, ve
výtvarném oboru se jedná o neúčast ve tříhodinových vyučovacích lekcích a počítá se tedy

každá hodina nikoli lekce. V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků
vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla započítána absence do data
11. března 2020.
Ve druhém pololetí žáci celkově zameškali 1567 hodin, což představuje 3,03
omluvených hodin na žáka. Neomluvenou absenci neměl žádný žák. Nejvyšší průměrnou
absenci mají obecně žáci starší (především žáci druhého stupně základního vzdělávání).

