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a)
Základní údaje o škole
Název :

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o.

Adresa:

Slezská 773, 739 61 Třinec – Lyžbice

IZO:

600 003 949

Identifikátor školy:

048 759 376

IČO:

640 85147

Telefon:

558 551 991 - ředitelna SZUŠ – pevná linka
602 727 041 - služební mobil ředitele
602 769 012 - služební mobil zástupce ředitele
723 165 815 - služební mobil admin. pracovnice

e-mail:

szustrinec@seznam.cz

www:

szustrinec.cz

Místa poskytovaného vzdělání:
Slezská 773, Třinec – Lyžbice, 739 61
Beskydská 1140, Třinec, 739 61
Bukovec 214, 739 84
Bystřice nad Olší 848, 739 95
Mosty u Jablunkova 750, 739 98
Písek 184, 739 84
Vendryně 236, 739 94
Údaje o vedení školy:

 statutární orgán a jednatel společnosti: Jitka Turoňová
 ředitel školy: MgA. Eduard Turoň
 zástupce ředitele: Jitka Diasová
 poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří
všichni pedagogičtí pracovníci.

Datum zařazení do sítě:

1.9.1994

Poslední změna zařazení:

7.10.2015

Kapacita školy :

320 žáků
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Zařazení do sítě škol:
Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. byla zařazena do sítě škol a
během její činnosti proběhly v rejstříku škol a školských zařízení tyto změny:
a) k 1.9.1994 ze dne 25.3. 1994 –Soukromá základní umělecká škola
b) druhé zařazení do sítě škol dne 30.5. 1996 – změna zřizovatele na právnický subjekt:
TUTTI MUSIC spol. s r.o.
c) třetí zařazení do sítě škol dne 16.5.1997 – změna obchodního jména na: Soukromá
základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o.
d) zařazení do sítě škol ze dne 13.11.1998 – změna číselných identifikací škol
e) zařazení do sítě škol ze dne 18.7.2006 – změna adresy odloučeného pracoviště a
jmenování nového ředitele školy
f) zařazení do sítě škol ze dne 20.9.2006 – výmaz statutárního orgánu
g) ze dne 3.6.2008 – s účinností od 1.9. 2009 navýšení kapacity školy na 250 žáků,
změna místa poskytovaného vzdělání v Bystřici nad Olší
h) ze dne 6.11.2008 – s účinností od 1.9.2009 navýšení kapacity školy na 320 žáků
i) ze dne 30.7.2009 – s účinností od 1.9.2009 zápis do školského rejstříku výtvarný obor
(na dobu jednoho školního roku)
j) ze dne 13.4.2010 – s účinností od 1.9.2010 zápis do školského rejstříku výtvarný obor
a místo poskytovaného vzdělání Vendryně 236, 73994
k) ze dne 18.9.2012 – s platností od 18.9.2012 se do školského rejstříku zapisuje ředitel
MgA. Eduard Turoň a provádí se výmaz ředitelky Jitka Diasová
l) ze dne 2.4.2015 – s platností od 1.9.2015 zápis do školského rejstříku místa
poskytovaného vzdělání Písek 184, 739 84, Písek
m) ze dne 7.10.2015 – s platností od 7.10.2015 zápis do školského rejstříku místa
poskytovaného vzdělání Beskydská 1140, Lyžbice, 739 61 Třinec
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b)
Přehled oborů vzdělání
Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. je školou dvouoborovou.
Vyučuje se :
obor – hudební
obor - výtvarný
Škola v obou oborech organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a
studium pro dospělé. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového a kolektivního
vyučování.
V HUDEBNÍM OBORU se vyučuje:
–

Přípravné studium (PS)

–

PS/A kolektivně v 1. pololetí = 1 hod. základní hudební
teorie, ve 2. pololetí totéž + 1hod. výuky u zvoleného
nástroje ve skupině 2-4 žáků = celkem 2 hod. týdně
PS/B individuálně: celý školní rok

- hra na klavír, housle, violoncello,
dudy, bicí, příčnou flétnu

–

individuálně 1 hodina na nástroj + 1 hodina hudební teorie
= celkem 2 hod. týdně

- hra na kytaru, sólový zpěv (klasický
nebo populární)

–

individuálně, nebo ve skupině 2 žáků + 1 hodina hudební
teorie = celkem 2 hod. týdně

- hra na zobcovou flétnu, keyboard

–

individuálně, nebo ve skupině 2 - 4 žáků + 1 hodina
hudební teorie = celkem 2 hod. týdně.

VE VÝTVARNÉM OBORU se vyučuje:
- Přípravné výtvarná výchova (PVV)
- Keramika a výtvarná tvorba

– kolektivně - 2 hodiny týdně

– kolektivně - 3 hodiny týdně

Výuka výtvarného oboru zahrnuje plošnou tvorbu (kresbu, malbu, grafiku), prostorovou tvorbu
(modelování, keramiku), akční tvorbu a výtvarnou kulturu.

Žáci hudební a výtvaného oboru
(stav k 1.9.2015)
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Údaje o počtu žáků:
K 30.9.2015 byl stav žáků celkem 320 z toho:
v hudebním oboru 303 žáků,
ve výtvarném oboru 17 žáků.
Během školního roku
v hudebním oboru vystoupilo 17 žáků a 16 žáků přistoupilo,
ve výtvarném oboru vystoupili 2 žáci a 3 žáci přistoupili.
Na konci školního roku byl stav žáků celkem 320žáků:
v hudebním oboru 302 žáků,
ve výtvarném oboru 18 žáků.

Vývoj počtu žáků - srovnání s minulými lety
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Sledování limitu:
od 1. 9. 2010 je limit žáků stanoven na 320.

2014/2015

2015/2016
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Údaje o školném:
HUDEBNÍ OBOR:
přípravná hudební výchova PS/A

1. pololetí
2. pololetí
pololetně

1 050,- Kč
1 150,- Kč
1 150,- Kč

hra na nástroj individuálně
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, příčná
flétna

pololetně

1 250,- Kč

hra na nástroj individuálně
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard, bicí

pololetně

1 500,- Kč

hra na nástroj ve skupině
kytara, populární zpěv, zobcová flétna, keyboard

VÝTVARNÝ OBOR:
Přípravná výtvarná výchova PVV
Keramika a výtvarná tvorba

pololetně

900,-

pololetně

1 000,-

Kč
Kč

Ve školním roce 2015/2016 škola pokračovala ve slevách na školném ve výši 20%:
 pro sourozence – týká se každého dalšího sourozence (mladší, či později přihlášený)
 a při studiu druhého nástroje – u žáků hudebního oboru
Tuto slevu využilo 31 sourozenců a 12 žáků, kteří studují 2. nástroj.
Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově. Za 1. pololetí bylo splatné do 15. 10. a za
2. pololetí do 15. 3. Způsob úhrady – bankovním převodem na školní účet, v hotovosti u
třídních učitelů, nebo v kanceláři školy. Ve školním roce 2015/2016 bylo školné uhrazeno
všemi žáky.
Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí
školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Pokud žák ukončil studium z důvodů hodných
zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit. Snížení úplaty
školného z důvodu dlouhodobé nemoci, hospitalizace v nemocnici nebo v lázních, se řeší
individuálním posouzením ředitelství na návrh rodičů, a po předložení žádosti, doložené
lékařskou zprávou. Ve školním roce 2015/2016 požádali o poskytnutí slevy na školném ze
zdravotních důvodů 2 žáci.

Údaje o nájmu hudebních nástrojů:
Škola poskytuje na žádost rodičů začínajícím žákům dočasný pronájem (zapůjčení) některých
nástrojů, za úplatu.
Výše půjčovného:
zobcová flétna
housle, kytara, dudy, violoncello
keyboard

měsíčně
měsíčně
měsíčně

30,-Kč
50,-Kč
100,-Kč
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Hudební nástroj je pronajat žákovi Soukromé ZUŠ TUTTI MUSIC s.r.o. na základě smlouvy
o pronájmu hudebního nástroje, v souladu s ustanovením §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku a interního předpisu Soukromé ZUŠ číslo 2/2014. Nástroj je pronajat od
1.9. do 30.6. daného školního roku.
Ve školním roce 2015/20016 využilo možnost pronájmu hudebního nástroje 19 žáků. Jednalo
se o kytary, dudy, housle a keyboardy.

Předmětové komise:
Mezičlánkem k předávání informací od ředitele k učitelům a naopak, jsou předmětové komise
v tomto složení:
Hra na klavír
Hra na kytaru
- klasická kytara
- žánrová kytara
Hra na dechové nástroje
Hra na housle
Hra na keyboard
Hra na bicí nástroje
Zpěv
Hra na dudy
NoH, HN
Výtvarný obor

předseda:

p. uč. Dagmar Tlolková

předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:
předseda:

p. uč. Aleksandra Morcinková
p. uč. Mgr. Jaromír Volný
p. uč. Věra Frydryšková
p. uč. Gerhard Tlolka
p. uč. Petr Turoň
p. uč. MgA. Daniel Kloda
p. uč. Bc. Sabina Vacková
p. uč. Jiří Zogata
p. uč. Jitka Diasová
p. uč. Jitka Turoňová

Úkolem předsedů předmětové komise je učitele stejného nástroje kontaktovat, sjednocovat,
podchycovat jejich poznatky a v neposlední řadě určovat složení soutěžních a zkouškových
komisí. Výsledky veškerých jednání pak přenášet k vedení školy, a opačně – pokyny školní,
okresní a krajské předávat učitelům = členům předmětové komise.
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c)
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí zaměstnanci (stav k 30.9.2015) :
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

VYUČUJE

1.

MgA. Eduard Turoň – ředitel školy

klavír

2.

Jitka Diasová – zástupce ředitele

HN, klavír

3.

Daniela Bartulcová

klavír

4.

Vladislav Bartulec

kytara, keyboard, NoH

5.

Věra Frydryšková

zobcová flétna, příčná flétna

6.

Hana Hankeová

klavír

7.

Luděk Jaša Dis.

kytara

8.

MgA. Daniel Kloda

bicí, housle

9.

Marcela Konvičková Dis.

klavír

10.

Mgr. Lacková Monika

Výtvarný obor

11.

Mgr. Petra Lipowská

keyobard

12.

Jozef Meššo Dis.

kytara

13.

Radek Morcinek

zpěv

14.

Aleksandra Morcinková

kytara

15.

Danuše Palowská

klavír

16.

Ing. Vladislav Petrášek

kytara

17.

Ivo Strumienský

kytara

18.

Pavel Pilch

bicí

19.

Gerhard Tlolka

keyboard, housle

20.

Dagmar Tlolková

klavír

21.

MgA. Zuzana Tlolková

klavír

22.

Petr Turoň

klavír, keyboard

23.

Jitka Turoňová

Výtvarný obor

24.

Bc. Sabina Vacková

NoH, HN, zpěv

25.

Mgr. Jaromír Volný

NoH, kytara, zobcová flétna

26.

BcA. Daniela Worková

klavír

27.

Jiří Zogata, ved. uč. pobočky

keyboard, dudy, housle, NoH, HN

28.

Dana Zoňová

klavír, zobcová flétna
Př epočt ený stav pedagogickýc h pracovníků :

13,3
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Provozní zamě stnanci:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

1.

Jitka Turoňová

Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti

2.

Věra Biela

uklízečka

3.

Kateřina Skarková
Petr Turoň

sekretářka, admin. pracovnice

4.

správce ICT

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků :
Přepočtený počet zaměstnanců: 16,1
Fyzicky celkem: 32
z toho pedagogové: 28

2,8

THP: 4

.d)
. Přijímací řízení a přijetí žáků do školy
Škola umožňuje dva způsoby přijímacího řízení:
a) formou průzkumu hudebnosti, kdy se pověřený učitel naší školy po předchozím
projednání s třídními učiteli dostaví ve stanoveném termínu přímo na vybranou ZŠ. Přezkouší
se všechny děti 1. tříd ZŠ, výsledky na školním tiskopise se vyhodnotí a vybrané děti obdrží
do týdne přihlášku s informativním letáčkem pro rodiče.
Průzkum hudebnosti
V prvních třídách na ZŠ Slezská provedla průzkum pro školní rok 2016/017 Mgr. Petra
Lipowská dne 24. května 2016. Bylo prozkoušeno celkem 59 žáků. Na pobočce ve Vendryni
byl průzkum hudebnosti proveden Bc. Sabinou Vackovou a Petrem Turoněm 3. května 2016.
Bylo prozkoušeno 37 žáků.
b) formou individuálních zájemců – po domluvě s kanceláří školy se rodiče dostaví se svým
dítětem k talentovým zkouškám. Po prozkoušení se výsledek projedná přímo na místě s rodiči,
v případě doporučení obdrží přihlášku k vyplnění. V opačném případě se doporučí buď odklad
nebo zvolení jiné aktivity.
Talentové zkoušky
Talentové zkoušky k 30.6.2016 pro školní rok 2016/2017 vykonalo úspěšně 34 žáků.
Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním
uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy,
její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního
vzdělávacího plánu (ŠVP).
Z důvodu naplněnosti kapacity školy a velkého zájmu o studium pro školní rok 2016/2017
byli žáci, kteří prošli talentovou zkouškou, ale nebylo místo k přijetí ke studiu, zařazeni do
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pořadníku a jsou přijímání podle data odevzdání přihlášky, když se uvolní místo ukončením
docházky jiného žáka.

e)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2015/2016 přešlo ŠVP do čtvrtého ročníku I. i II. Stupně. Od 1.9.2015
došlo ke změně rozsahu vyučování podle ŠVP. Nově bylo zapracováno do ŠVP:
Studijní zaměření – Hra na cimbál a nové kolektivní předměty – Umění muzikálu a
Muzikálová praxe. Došlo také k úpravám výstupů u předmětu Výtvarného oboru – studijního
zaměření Hravé tvoření, Keramika a výtvarná tvorba.
Od 5. ročníků nadále platily původní učební plány. Pro hudební obor ze dne 26.6.1995 čj.
18418/95 s platností od 1.9.1995 pro Základní umělecké školy vydanými MŠMT, ve znění
dalších aktualizací. Osnovy ze dne 25.7.1980 č. j. 20876/80 – 35 , ze dne 6.4.81 č. j. 11393/81
– 35, ze dne 14.4.82 č. j. 12988/82 – 35, ze dne 23.9.83 č. j. 26199/83 – 35, ze dne 15.4.85 č.
j. 14466/85 – 35, ze dne 30.6.89 č. j. 15987/89. Výtvarný obor č. j. 18455/2002-22 s platností
od 1. 9. 2002, podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol

PODMÍNKY PRO VÝUKU
Výuka žáků probíhala v pronajaté budově klubovny u 6. ZŠ v Třinci, na ZŠ v Mostech u
Jablunkova, na ZŠ v Bukovci , na ZŠ v Bystřici a na ZŠ ve Vendryni.
V školním roce 2015/2016 byla otevřena nová pobočka na ZŠ v Písku. Slavnostní otevření
proběhlo dne 1.9. 2015 za přítomnosti představitelů vedení obce, vedení ZŠ a MŠ v Písku a
nových žáků s rodiči..
Škola také získala nové prostory k výuce v Třinci na ulici Beskydské 1140, v budově
Obchodní akademie. Kde je 6 nových učeben a sborovna.
Materiální a technické vybavení se průběžně doplňuje podle aktuálních potřeb. Celkové
vybavení školy je na vysoké úrovni.
Počet učeben - celkem 21
Třinec
pobočka Bystřice nad Olší
pobočka Bukovec
pobočka Mosty u Jablunkova
pobočka Vendryně
pobočka Písek
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1
1
2
3
1
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Klasifikace
1. pololetí – bylo klasifikováno 291 žáků
s vyznamenáním
265 žáků
prospělo
26 žáků
neklasifikováno
2 žáci
neprospělo
0 žáků
Přípravný ročník
27 žáků

Hudební obor
248 žáků
26 žáků
2 žáci
0 žáků
27 žáků

Výtvarný obor
17 žáků
0 žáků
0 žáků
0 žáků
0 žáků

2. pololetí – bylo klasifikováno 290 žáků
s vyznamenáním
258 žáků
prospělo
32 žáků
neklasifikováno
0 žáků
neprospělo
0 žáků
Přípravný ročník
30 žáků

Hudební obor
242 žáků
32 žáků
0 žáků
0 žáků
28 žáků

Výtvarný obor
16 žáků
0 žáků
0 žáků
2 žáků
2 žáků

Udělení pochval
Ve školním roce 2015/2016 bylo uděleno 7 ředitelských pochval za vzornou reprezentaci
školy žákům:
Brezňáková Marie (3.roč./I., uč. Morcinek)
Cienciala Jaroslav (SPD, uč. Morcinková)
Poláčková Tereza (2.roč./I., uč. Tlolková D.)
Chowanioková Anna (1.roč./II., uč. Tlolková D.)
Kisialová Ludmila (2.roč./I., uč. Tlolková Z.)
Kostková Karolína (2.roč./II., uč. Tlolková Z.)
Worek Tomáš (2.roč./I., uč. Worková)
a 34 pochval třídního učitele, z toho v 1. pololetí 11 pochval a v 2. pololetí 23 pochval.
Ostatní výsledky klasifikace jsou uvedeny v celkové klasifikační zprávě za 1. a 2. pololetí.
(viz. příloha)

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY
Prověřování prospěchu probíhá vykonáním těchto komisionálních zkoušek:
1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Po absolvování celého roku školního roku 2015/2016 v Přípravném studiu hudebního oboru
bylo 25 dětí přijato do 1. ročníku základního studia. 3 žáci, vzhledem k věku budou
pokračovat ve studiu 2. ročníku Přípravného studia – varianta B.
2. POSTUPOVÉ ZKOUŠKY
Postupové zkoušky k oprávnění pokračovat v následujícím ročníku – všichni žáci uspěli.
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3. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
absolvovalo formou veřejného vystoupení 14 žáků I. stupně.
4. KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY
vykonali 2 žáci.
5. ROZŠÍŘENÉ STUDIUM
Ve školním roce 2015/2016 nebyl v rozšířeném studiu zařazen žádný žák.
6. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD)
Ve školním roce 2015/2016 studoval SPD 1 žák.

VÝUKA NEVIDOMÝCH ŽÁKŮ
v tomto školním roce pokračovala ve výuce klavíru 1 nevidomá žákyně
Žák:

od učitele:

nástroj:

ročník:

Pavlína Folwarczná

Hana Hankeová

klavír

6. roč.

Škola je pro výuku handicapovaných dětí vstřícná i pro značnou obtížnost práce učitele.
Vytvořila individuální podmínky pro výuku (ve smyslu zvýšené hodinové dotace).

PŘIJETÍ ŽÁKŮ K PROFESIONÁLNÍMU STUDIU
Ve školním roce 2015/2016 se žádný žák naší školy nepřipravoval ke zkouškám na
konzervatoř.

f)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) - Podle zákona o pedagogických
pracovnících § 24 – mají pedagogičtí pracovníci po dobu výkonu své pedagogické
činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.
Podle plánu DVPP školy se bude požadovat, aby každý pedagog alespoň
jedenkrát za tři roky absolvoval z vlastní iniciativy školení, seminář, nebo kurz a svou účast
na vzdělávací akci doložil vedení školy certifikátem o absolvování.




Ve školním roce 2015/2016 se DVPP zúčastnili 4 pedagogové.
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g)
Prezentace školy a mimoškolní aktivity
Koncerty našich poboček
Dne 19. května 2016 proběhl koncert
žáků naší pobočky v Písku, který se
konal v místním evangelickém
kostele.
Koncert žáků naší pobočky v Mostech
u Jablunkova se konal 3. června 2016
a jeho součásti bylo i absolventské
vystoupení
Kristýny a Jakuba
Lasotových.

Pěvecká soutěž „Rozvíjej se poupátko 2016“
Letošní rok byl pro žáky pěveckého oboru velmi produktivní a úspěšný. Naši žáci ze třídy
Radka Morcinka a Sabiny Vackové se zúčastnili pěvecké soutěže v jazzovém a populárním
zpěvu „Rozvíjej se poupátko 2016“. Žáci ze třídy Radka Morcinka dosáhli na výborné
umístění. Matušková Michaela vybojovala krásné 3. místo v kategorii žáci 5. tříd, Jindřich
Cieslar vybojoval výborné 2. místo v kategorii 2. tříd a získal postup do grand finále. Největší
hvězdou však byla šikovná zpěvačka Marie Brezňáková, která získala nádherné 1. místo v
kategorii 7. tříd. Těmito cenami však neskončili a na grand finále této soutěže, které se
uskutečnilo 10. června 2016 v DDM Třinec, naši finalisté (Marie Brezňáková a Jindřich
Cieslar) předvedli naprosto výborné výkony. Marie Brezňáková se stala absolutním vítězem
kategorie 7. tříd a Jindřich Cieslar získal cenu diváka, stal se tedy neoblíbenějším zpěvákem
publika pro rok 2016.

Jarní koncert
Jarní koncert se konal 27. května 2016 v sále školy
a nabídl posluchačům velmi pěkný hudební zážitek.
Publikum si tak mohlo poslechnout žáky klavírního,
flétnového, kytarového a pěveckého oddělení. Celý
koncert byl pak zakončen vystoupením školní
kapely, pod vedením pana učitele Daniela Klody,
který své žáky jako vždy perfektně připravil a
skladbám vtiskl osobité aranžmá. Koncertem
provázela paní učitelka Zuzana Tlolková, jejíž
průvodní slovo dokonale doplnilo celkovou jarně
svěží atmosféru vystoupení.
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Talenty regionu
Ve čtvrtek 26. května 2016 bylo
Ostravskou
konzervatoří
zorganizováno setkání nejlepších
žáků Základních uměleckých škol z
celého Moravskoslezského regionu.
Mezi ZUŠ Ostravskými, z Českého
Těšína, Vratimova, Frýdku –
Místku, Karviné, Hlučína, Bílovce,
Háje ve Slezsku a Bohumína byla i
naše Soukromá ZUŠ Tutti music
Třinec. Žáci, které jsme tam vyslali, byli skvělí. Jaroslav Cienciala, z kytarové třídy
Aleksandry Morcinkové, sklidil svým virtuózním výkonem doslova ovace nadšení. Zahrál
mimořádně náročkou skladbu současného skladatele Štěpána Raka s názvem Vůně lípy. A
naše klavírní duo Anna Chowaniková učitelky Dagmar Tlolkové a Karolína Kostková učitelky
MgA. Zuzany Tlolkové, vytvořilo pompézní závěr nad celým úžasným koncertem provedením
efektního Brazilského tance.

Dvořákův Lipník
13. - 14. května 2016 proběhla ve městě Lipník
nad Bečvou celostátní soutěž pro klavírní dua
Dvořákův Lipník. V I. kategorii soutěžilo za naší
SZUŠ Tutti Music klavírní duo Tereza Poláčková
a Tomáš Worek. V souboji dvanácti dvojic
vybojovali skvělé 3. místo a zároveň měli tu čest
vystoupit na Koncertě vítězů.
Ve IV. kategorii soutěžily Anna Chowanioková a
Karolína Kostková, které v konkurenci dalších
šestí párů získaly Čestné uznání I. stupně. Obě
klavírní dua si od nás zaslouží velkou gratulaci a
přání dobrých výsledků do budoucna.

Výchovné koncerty filmové hudby pro žáky mate řských a základních škol
V pátek 29. dubna 2016 dopoledne se dveře naší
školy otevřely pro ty nejmenší posluchače. Děti z
mateřských škol a žáci z prvních a druhých tříd se
přišli podívat na vystoupení našich žáků. Koncertem
provázeli živí Křemílek a Vochomůrka, kteří vtipně
komentovali celé dopolední představení. Zosobnily je
paní učitelka Marcela Konvičková a Sabina Vacková.
Na programu zazněly známé melodie z večerníčků,
pohádek a dětských filmů, které zahráli žáci
pěveckého a klávesového oddělení. Koncert měl u
malých posluchačů úspěch, jelikož se při poslechu hudby mohli dokonce podívat na své
oblíbené postavy a hrdiny díky videoprojekci, která doplňovala celé vystoupení (zásluhou
pana učitele Petra Turoně)
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Koncert filmové hudby
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se proměnil koncertní
sál SZUŠ Tutti Music v místo, kde si diváci
poslechli hudbu ze svých oblíbených filmů,
večerníčků a pohádek a zároveň se nechali přenést
do těchto filmových světů prostřednictvím
videoprojekce (práce p. uč. Petra Turoňe), která se
v setmělém sále dokonale pojila s výbornými
výkony účinkujících. Na Koncertě filmové hudby
vystoupili žáci pěveckého a klávesového oddělení.
Skvělými průvodkyněmi tohoto koncertu byly
paní učitelky Marcela Konvičková a Sabina
Vacková.

Slévárenský večírek
V pátek 1. dubna 2016 naše školní kapela pod
vedením MgA. Daniela Klody vystoupila v Trisii
na večírku Sléváren Třinec a.s. Před početným
publikem předvedli naši žáci spolu s houslistkou
Ivanou Kostkovou, naši bývalou absolventkou a
zpěvačkou Alenou Harmatovou skvěle zahrané
skladby a písně současné moderní hudby. Ohlas a
uznání publika bylo slyšet při bouřlivém potlesku
a o to více potěšilo ocenění, že účinkující byli z
větší části dětmi přítomných zaměstnanců
sléváren. Naše škola pak obdržela hodnotný
sponzorský dar ze kterého jsme dofinancovali
nákup nové elektroakustické kytary pro školní
kapelu.

Absolventský koncert
Na Absolventském koncertě ve čtvrtek
21. dubna 2016 vystoupilo 5 absolventek
prvního stupně. Mohli jsme se zaposlouchat do
tónů klavíru, zobcových fléten a zpěvu.
Absolventky zahrály velmi hezky.
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Mezinárodní soutěž Pro Bohemia
Pátek až neděle 8. - 10. dubna 2016. Na jaře v Ostravě
proběhla mezinárodní soutěž Pro Bohemia. Žačka naší
školy Ludmila Kisialová z 2. ročníku I. stupně z klavírní
třídy MgA. Zuzany Tlolkové vybojovala v 0. kategorii v
konkurenci patnácti klavíristů Čestné uznání. Srdečně
gratulujeme a přejeme hodně muzikantského štěstí a chuti
k další práci.

Výroční koncert
Středa 23. března 2016. Stalo se již tradicí, že
vyvrcholením každého školního roku je pro naši
školu Výroční koncert. Je to ukázka těch
nejlepších výkonů, k nimž dovedli své žáky naší
učitelé. Uskutečňuje se vždy v březnu – měsíci
narození
J.
A.
Komenského.
Letošní výroční koncert proběhl ke dni Den
učitelů. Koncertní sál školy byl plně obsazen
žáky, rodiči i učiteli. Všechny posluchače
programem velmi hezky provázela paní učitelka
Dagmar Tlolková, takže od těch malých účinkujících až po ty velké a již zkušené se všichni
včetně posluchačů cítili v objetí hudby příjemně i slavnostně. Zazněly tóny všech nástrojů i
zpěvu, které se u nás učí. Nemohly chybět ani slezské gajdy vyučované na pobočce v Mostech
u Jablunkova. Všichni účinkující byli skvělí a za všechny nelze nejmenovat toho, jehož výkon
tvořil vrcholný závěr koncertu – Jaroslava Ciencialu z kytarové třídy paní učitelky Aleksandry
Morcinkové.

Mládí
Koncert "Mládí" se uskutečnil ve čtvrtek
25. února 2016 v sále SZUŽ Tutti Music.
Preludiem skladatele vrcholného baroka
Johanna Sebastiana Bacha zahájila koncert
mladá
klavíristka
Karolína
Kostková
(2.r./II.st.) ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové. Její
nadšení, spontánnost, dravost a odhodlání jí
pomohly ke zvládnutí tak obtížné skladby, jako
je Clair de Lune francouzského skladatel
období impressionismu Clauda Debussyho.
Tato skladba, řazena jako druhá na programu,
vytvořila vůči Preludiu c moll z 1. dílu Dobře
temperovaného klavíru J. S. Bacha dokonalý zvukový kontrast, jak po stránce technické, tak i
charakterové. Následně se sál rozezněl zvukem téměř orchestrálním. Spolu s Karolínou
Kostkovou vystoupila na pódiu Anna Chowanioková (1.r./II.st.) ze třídy p. uč. Dagmar
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Tlolkové. Společně zahrály Slovanský tanec č. 2 e moll op. 72 s podtitulem Dumka Antonína
Dvořáka.
Program dále pokračoval skladbou Mamoru Fujisawa, japonského skladatele, dirigenta,
klavíristy a houslisty, známějšího pod pseudonymem Joe Hisaishi. Skladbu Howl´s moving
castle přednesli bývalí absolventi SZUŠ Tutti Music Ivana Kostková (housle) a Pavel Duda
(klavír).V současnosti Ivana Kostková studuje v Brně na Masarykově univerzitě obor Hudební
vědy. Nicméně svým oblíbeným houslím se stále věnuje v rámci studentského orchestru
tamější univerzity. Skladbu Howl´s moving castle upravil pro nástrojové obsazení housle +
klavír Pavel Duda.
Po této komorní filmové hudbě si měli posluchači možnost poslechnout skladbu jednoho z
nejvýznamnějších českých skladatelů jazzové a divadelní hudby Jaroslava Ježka. Skladbu
Bugatti Step zahrála opět Karolína Kostková.
Závěr celého koncertu patřil americké veličině hudby 20. století Georgi Gershwinovi. Pavel
Duda, jež předvedl skladatelovu Rapshody in Blue, navštěvoval na SZUŠ Tutti Music třídu
MgA. Zuzany Tlolkové už od přípravného ročníku. Nyní studuje druhým rokem na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě u MgA. Hany Kundrátové. Dudova interpretace Ropsodie v modrém
okouzlila všechny přítomné v sále svou precizností, energičností a elegancí.

Etudy a hudba starých mistrů
Školní klavírní soutěž k poctě Starých mistrů
proběhla v sále Soukromé ZUŠ TUTTI
MUSIC dne 24. února 2016. Příležitost utkat
se v klavírním souboji získali žáci školy
všech ročníků podle jednotlivých kategorií.
Vzhledem k nastávající celostátní soutěži
ZUŠek, která se bude konat v příštím školním
roce, byla pro žáky tato možnost porovnat své
síly mezi sebou dobrou motivací k přípravě
na oficiální velkou soutěž.

Daniela Worková hrála s Janáčkovou filharmonií
Naše klavírní pedagožka Daniela Worková
byla vybrána k účinkování s ostravskou
Janáčkovou filharmonií se kterou zahrála
Bachův koncert A dur. Koncert proběhl v
pátek 18. prosince 2016, před vyprodaným
sálem Ostravské filharmonie. Mladá Třinecká
umělkyně se skvěle zhostila svého úkolu a
předvedla stylovou interpretaci Bachova
klavírního koncertu s virtuózní jistotou.
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Betlém, jak ho umím já!
Žáci výtvarného oboru se zúčastnili v úterý
22. prosince 2015 20. ročníku výtvarné
soutěže "Betlém, jak ho umím já!" vyhlášené
Muzeem města Třinec.

Pěvecké předehrávky v Café Čítárna
Úterý 22. prosince 2015. Žáci, pod vedením
svých pedagogů - pana Radka Morcinka a
slečny Sabiny Vackové, přednesli jak koledy a
písně vánoční, tak i písně populárního
charakteru. Vše za houslového doprovodu
pana Jakuba Kroczka, jehož vynikající hra,
spolu se všudypřítomou vůní kávy, vykouzlila
dokonalou atmosféru klidu a pohody. Přesně
jak se na večer před začínajícími vánočními prázdninami sluší.

Vystoupení na Vánočním večírku firmy Optimont
Na vánočním večírku firmy Optimont s.r.o. v
sobotu 12. prosince 2015, který proběhl v
hotelu SteelHouse účinkovali naši žáci s hezky
připraveným programem. Michaela Matušková
spolu s Jindřichem Cieslarem z pěvecké třídy
pana učitele Radka Morcinka zazpívali píseň
„O svátcích vánočních“. Poté se skladbou
Jiřího Šlitra „Purpura“ vystoupila flétnistka
Alena Harmatová ze třídy paní učitelky Věry
Frydryškové. Po flétně zahrál na kytaru
virtuozní skladbu Štěpána Raka „Rumunská
hora“ Jaroslav Ciencala. Po něm se představila
se svými vlastními písněmi „V klatce“ a „Vánoční“ zpěvačka Patrycja Kotoská ze třídy slečny
učitelky Sabiny Vackové. Na závěr zazpívali opět naši nejmladší účinkující Michaela a
Jindřich známou vánoční píseň Tichou noc společně s publikem. Vystoupení našich žáků mělo
veliký ohlas. Účinkující obdrželi pěkné dárky a naše škola dostala od firmy Optimont s.r.o.,
pana Vladimíra Dzika hodnotný dar na podporu začínajících umělců.
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Třinecký mikulášský jarmark
Předvánoční atmosféra dýchla na každého, kdo v
neděli 6. prosince 2015 dorazil na náměstí před
Kulturní dům Trisia. Vánoční dekorace, adventní
věnce, jmelí, perníky a vůně svátečních dobrot
přilákaly stovky lidí, kteří si nenechali ujít tradiční
Třinecký mikulášský jarmark. Na příchozí čekal
kromě množství stánků také pestrý doprovodný
program v podobě řady hudebních a pěveckých
vystoupení. Naší školu reprezentovali gajdoši
David a Tomáš Benkovi z pobočky v Mostech u
Jablunkova ze třídy Jiřího Zogaty. Zahráli pásmo
slezských horalských písní a Hrčavské koledy. Tři moderní populární písně zazněly v podání
Vanessy Kaczmarczyk ze třídy paní učitelky Sabiny Vackové. Když Gajdoši hráli a zpívali
mnoho lidí, kteří původně přišli nakupovat se přemístili před pódium, aby mohli sledovat
ojedinělé vystoupení. Pak také skvěle zazpívala Vanessa a naši žáci sklidili uznání a
zasloužený potlesk.

Hudební podvečer
Pátek 4. prosince 2015. Radost obdarovávat druhé,
je radost, která se k Vám vrací... Těmito slovy
zahájila v koncertním sále školy paní učitelka
MgA. Zuzana Tlolková hudební podvečer.
Svými hudebními dárky udělali radost všem
posluchačům
žáci
pěveckého,
dechového,
smyčcového
a
klavírního
oddělení
naší
školy. Kromě skladeb Čajkovského, Berkoviče,
Chopina, Fibicha a dalších, zazněla i vlastní tvorba
v podání zpěvačky Patrycje Kotoské. Závěr
koncertu se nesl zcela v duchu nadcházejících
svátků. Účinkující klavíristé a jejich kamarádi se na chvíli proměnili v pěvecký sbor a
komorní soubor a společně zahráli a zazpívali koledu "Poslouchejte křesťané".

TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY
-

Škola pokládá veřejná vystoupení žáků za důležitou součást hudebního vzdělání a
rovněž za ověřování výsledků práce učitelů.
většina učitelů uskutečnila 2 třídní předehrávky. Třídní předehrávky zároveň slouží
jako schůzky s rodiči.
VTP mají nadále vzestupnou úroveň, hlavně ve smyslu celkové dramaturgie programu
včetně průvodního slova.
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ:
Soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro ZUŠ. Disciplíny pro školní rok 2015/2016 (týkající se naší
školy):
I. Hudební obor:
Hra na elektronické klávesové nástroje
Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Školní kolo – celostátní soutěže ZUŠ
Hra na elektronické klávesové nástroje - 3.2.2016
I. kategorie:

1. místo- Eliška Veselá, ze třídy p. učitele Tlolky G.
II. kategorie:

1. místo - Jan Horáček , ze třídy p. učitele Turoně P.
2. místo - Jan Rakowski, ze třídy p. Učitelky Mgr. Lipowské P.
III. kategorie:

1. místo - Aneta Motyková, ze třídy p. učitele Turoně P.
IV. kategorie:

1. místo - Simona Berbrová, ze třídy p. učitele Turoně P.
2. místo - Šimon Czernek, ze třídy p. učitele Tlolky G.
2. místo - Věra Nohalová, ze třídy p. učitelky Mgr. Lipowské P.
V. kategorie:

1. místo - Barbora Švaňová, ze třídy p. učitele Tlolky G.
2. místo - Anežka Veselá, ze třídy p. učitele Tlolky G.
VI. kategorie:

1. místo - Tomáš Roik, ze třídy p. učitele Tlolky G. 2. místo
2. místo - Thomas Betos, ze třídy p. učitele Tlolky G. 2. místo
VII. kategorie:

1. místo - Nikol Kapustková, ze třídy p. učitele Tlolky G.
Komorní hra s převahou dechových nástrojů, Komorní hra s převahousmyčcových nástrojů

- školní kola se nekonala

Okresní kola, krajské kolo – celostátní soutěže ZUŠ:
- škola se nezúčastnila

SOUTĚŽE ŠKOLY
Klavírní oddělení uspořádalo klavírní soutěž s názvem „Etudy a hudba starých mistrů“,
která se konala dne 24. 2. 2016. Organizátor: paní učitelka Dagmar Tlolková. Zúčastnilo se
celkem 18 žáků.
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Ostatní mimoškolní akce, kterých se zúčastnili naši žáci:
• 2.12.2015
• 6.12.2015
• 10.12.2015

Slavnostní akademie, ZŠ Jablunkovská,
Třinec
Mikulášský jarmark, Třinec

klavír

1 žákyně/ Hankeová H.

zpěv
gajdy
kytara

1 žákyně/ Vacková S.
2 žáci/ Zogaty J.
1 žák/ Morcinková A.
1 žákyně/ Frydryšková
2 žáci/ Morcinek R.
1 žák/ MorcinkováA.
1 žákyně/ Vacková S.
4 žáci / Zoňové

• 12.12.2015

Koncert pěveckého sboru Gymnázia Třinec,
Evangel. kostel Třinec
Vánoční večírek fa. Optimont

• 16.12.2015

Výchovný koncert ZŠ Bukovec

příč.fl.
zpěv
kytara
zpěv
klavír

• 17.12.2015

Vánoční koncert, zámek Poruba, Ostrava

kytara

1 žák/ Morcinková A.

•

21.12.2015

Vánoční koncert, Ropice

zpěv

2 žáci/ Morcinek R.

•

21.12.2015

Vystoupení školního sboru, Písek

kytara

2 žáci/ Mgr.Volný J.

•

22.12.2015

školní besídka, Písek

kytara

1 žákyně/ Mgr.Volný J.

•

20.1.2016

Vystoupení na fakultě Umění, Ostrava –
model na metodickém semináři
Talent Ostrava, Ostrava

klavír

1 žák /Worková D.

zpěv

1 žák/ Morcinek R.

8.4.2016

Den učitelů SOU Kanada, Třinec

kytara

2 žáci/ Strumienský I.

19.4.2016

Jarní koncert Gymnázia Třinec

kytara

1 žák/ Morcinková A.

5/2016

Dobré ráno se snídaní

kytara

1 žák/ Morcinková A.

6.5.2016

Rozvíjej se poupátko, Třinec

zpěv

4 žáci/ Morcinek R.

21.5.2016

Rozvíjej se poupátko, Třinec

zpěv

1 žákyně/Vacková S.

26.5.2016

Talenty Regionu, JKO Ostrava

kytara
klavír

4.6.2016

Předání maturitních vysvědčení, Trisia Třinec kytara

1 žák/ Morcinková A.
1 žákyně/ Tlolková D.
1 žákyně/Tlolková Z.
1 žák/ Morcinková A.

10.6.2016

Grandfinále Rozvíjej se poupátko, Třinec

3 žáci/ Morcinek R.

12.6.2016

Bohoslužby, evangelický kostel Oldřichovice kytara

1 žák/ Morcinková A.

25.6.2016

Muzeální léto (Třinecké muzeum), Třinec

3 žáci/ Morcinek R.

• 8.4.2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zpěv
zpěv
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h)
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí, ostatní kontroly
Česká školní inspekce: .
Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát
Husova 17, 746 01 Opava
Termín kontroly:
1. – 4. června 2015
Předmět kontroly:
1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích
předpisů.
2. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, naplnění školního
vzdělávacího programu.
Výsledek kontroly:
1. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
2. Celkově kladné hodnocení výsledků práce školy jak v pedagogické a provozní oblasti, tak i
ve vybavení školy a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

Ostatní kontroly:
Audit 2015
Finaudit Třinec s.r.o.- oprávnění KA ČR č.100
Vendryně 1142, 73994
Termín auditu:
26.června -27. června 2016
Předmět auditu:
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření
k 31.12.2015 zpracované s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů.
Výrok auditora :
Zjištění – bez výhrad .
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i)
Základní údaje o hospodaření školy
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 20 15
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy
(v celých tisících Kč)

CELKOVÉ VÝDAJE
v tom:
platy
z toho:

mzdové náklady
soc. a zdrav. pojištění
sociální náklady

spotřeba materiálu a energie,služeb
spotřeba materiálu
služby
odpisy
ostatní finanční náklady
úroky nákladové
zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku
daně a poplatky
daň z příjmů za běžnou činnost
ostatní provozní náklady

CELKOVÉ PŘÍJMY
v tom:
školné
tržby z prodeje, agentážní činnost
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
dotace

Hospodářský výsledek

7 960
6 903
5 208
1646
49
887
500
387
117
36
2
4
5
6

7 982
797
17
300
6 868
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j)
- Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na škole se tyto jevy nevyskytují.

- Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Do uvedených programů se škola doposud nezapojila.

- Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání
V současné době neprobíhá žáden konkrétního programu v rámci celoživotního vzdělávání.

- Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
fi nancovaných z cizích zdrojů
Projekty financované z cizích zdrojů škola nezpracovávala.

- Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Na naší škole není odborová organizace.

k)
Závěr
Výroční zpráva je podle § 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
veřejně přístupná v písemné podobě ve sborovně pro učitele a v případě zájmu rodičovské
veřejnosti je k dispozici v kanceláři školy a zároveň je zveřejněna na našich webových
stránkách.
V Třinci 11. října 2016
Zpracovala:
Kateřina Skarková
Schválil :
MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

