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a)
Základní údaje o škole

Název :

Adresa:

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

Slezská 773, 739 61  Třinec – Lyžbice 

IZO:

Identifikátor školy:

IČO:

600 003 949

048 759 376

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: 

Kapacita školy :

7.10.2015

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) – kolektivně  - 2 hodiny týdně  

- Keramika a výtvarná tvorba
– kolektivně - 3 hodiny týdně

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

K  30.9.2016 byl stav žáků celkem 320 z toho:
v hudebním oboru 307 žáků, 
ve výtvarném oboru 13 žáků.

Během školního roku 
v hudebním oboru vystoupilo 15 žáků a 12 žáků přistoupilo,
ve výtvarném oboru vystoupil 1 žák a 2 žáci přistoupili. 

Na konci školního roku byl stav žáků celkem 318 žáků: 
v hudebním oboru 304 žáků,
ve výtvarném oboru 14 žáků.

Sledování limitu: 

od 1. 9. 2010 je limit žáků stanoven na 320. 
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Údaje o školném:  

HUDEBNÍ OBOR:
přípravná hudební výchova PS/A 1. pololetí

2. pololetí
1 050,-
1 150,-

Kč  
Kč

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

VÝTVARNÝ OBOR: 
Přípravná výtvarná výchova PVV pololetně   900,- Kč

Keramika a výtvarná tvorba pololetně 1 000,- 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 v 1. pololetí - 35 sourozenců a 5 žáků, kteří studují 2. nástroj,
2. pololetí - 37 sourozenců a 10 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 2016/2017 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 2016/2017 požádali o poskytnutí slevy na školném ze
zdravotních důvodů 4 žáci. 

Údaje o nájmu hudebních nástrojů: 

Škola poskytuje na žádost rodičů začínajícím žákům dočasný pronájem (zapůjčení) některých 
nástrojů, za úplatu.
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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 2016/2017 využilo možnost pronájmu hudebního nástroje 21 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 předseda: p. uč. Dagmar Tlolková

Hra na kytaru

     - klasická kytara předseda: p. uč. Aleksandra Morcinková

     -  žánrová kytara předseda: p. uč. Mgr. Jaromír Volný 

Hra na dechové nástroje předseda: p. uč. Věra Frydryšková 

Hra na housle předseda: p. uč. MgA. Daniel Kloda 

Hra na keyboard předseda: p. uč. Petr Turoň 

Hra na bicí nástroje předseda: p. uč. Pavel Pilch

Zpěv předseda: p. uč. Bc. Sabina Vacková 

Hra na dudy předseda: p. uč. Jiří Zogata

NoH předseda: p. uč. Jitka Diasová

Výtvarný obor předseda: 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. 

7

Výše půjčovného: 
zobcová flétna měsíčně 30,-Kč

housle, kytara, dudy, violoncello měsíčně 50,-Kč

keyboard měsíčně 100,-Kč



c)
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí zaměstnanci (stav k 30.9.2017) :

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. Filip Macura Dis. keyboard, klavír, NoH

13. Jozef Meššo Dis. kytara

14. Radek Morcinek zpěv

15. Aleksandra Morcinková kytara

16 Danuše Palowská klavír

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

Přepočtený stav pedagogických pracovníků :     13,1
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Provozní zaměstnanci:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

1. Jitka Turoňová Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti

2. Markéta Galová uklízečka

3. Kateřina Skarková sekretářka, admin. pracovnice

4. Petr Turoň správce ICT 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků :     2,8
 

Přepočtený počet zaměstnanců: 15,9
Fyzicky celkem: 32           z toho pedagogové: 28             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 ve dnech 2. – 4. května 2017. Bylo prozkoušeno celkem 77 žáků. Na pobočce ve
Vendryni byl průzkum hudebnosti proveden Bc. Sabinou Vackovou a Petrem Turoněm 9.
května 2017. 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 2017/2018 vykonalo úspěšně 31 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 2017/2018
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byli žáci, kteří prošli talentovou zkouškou, ale nebylo místo k přijetí ke studiu, zařazeni do
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 2016/2017 přešlo ŠVP do pátého 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 6. 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 Slezská 773 v Třinci, na ZŠ
v Mostech u Jablunkova, na ZŠ v Bukovci , na ZŠ v Bystřici a na ZŠ ve Vendryni a
odloučeném pracovišti Třinec, Beskydská 1140 (budova obchodní akademie).

Materiální a technické vybavení se průběžně doplňuje podle aktuálních potřeb. Celkové
vybavení školy je na vysoké úrovni. 

Počet učeben - celkem 21

Třinec hlavní budova 7

Třinec odloučené pracoviště OA 5

pobočka Bystřice nad Olší 1

pobočka Bukovec 1

pobočka Mosty u Jablunkova 2

pobočka Vendryně 3

pobočka Písek 1
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Klasifikace 

2. pololetí – bylo klasifikováno 290 žáků Hudební obor Výtvarný obor
s vyznamenáním  266 žáků 252 14
prospělo 24žáků 24 0
neklasifikováno 1 žák 1 0
neprospělo 0 žáků 0 0
Přípravný ročník 27 žáků 27 0

Žák, který byl v 2. pololetí neklasifikován úspěšně vykonal opravné zkoušky v termínu do
31.8.2017. 

Udělení pochval

Ve školním roce 2016/2017 byly uděleny 3 ředitelské pochvaly za vzornou reprezentaci školy
žákům:
Kostková Karolína 2.roč./II., uč. MgA. Tlolková Z. 
Worek Tomáš 2.roč./I., uč. BcA. Worková D.
Macura Julia 1.roč./I., uč. Morcinek R. 

a 41 pochval třídního učitele, z toho v 1. pololetí 20 pochval a v 2. pololetí 21 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 2016/2017 v Přípravném studiu hudebního oboru

bylo přijato 25 dětí do 1. ročníku základního studia pro školní rok 2017/2018. 2 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. 

11

1. pololetí – bylo klasifikováno 293 žáků Hudební obor Výtvarný obor
s vyznamenáním 268 žáků 255 13 
prospělo   23 žáků 23  0 
neklasifikováno 2 žáci 2  0 
neprospělo 0 žáků 0  0 
Přípravný ročník 27 žáků 27  0 



3.ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 
absolvovalo formou veřejného vystoupení 12 žáků I. stupně. 

4.KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY 
vykonal 1 žák. 

5.ROZŠÍŘENÉ STUDIUM 
Ve školním roce 2016/2017 nebyl v rozšířeném studiu zařazen žádný žák.

6.STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD) 
Ve školním roce  2016/2017 nestudoval v SPD žádný žák.

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

               
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 2016/2017 se 1 žákyně naší školy – Anna Karasová (uč. Tlolková D.) 
připravovala ke zkouškám na konzervatoř, zkoušky úspěšně vykonala a byla přijata ke studiu 
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.

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 2016/2017 se DVPP  zúčastnilo 5 pedagogů. 
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Žák: od učitele: nástroj: ročník:
Pavlína Folwarczná  Hana Hankeová klavír 7. roč.



g)
Prezentace školy a mimoškolní aktivity

Koncert filmové hudby

Na 15 a 16. června 2017 si naše škola připravila již
tradiční koncerty filmové hudby. Zazněly na něm
filmové a seriálové melodie a koncert tak byl směřován
spíše pro "dospěláky". Na druhý den se pak uskutečnily
hned 3 po sobě jdoucí koncerty s pohádkovou tématikou
pro žáky 1. a 2. tříd a děti předškolního věku. Jak již
bývá na těchto našich koncertech dobrým zvykem, ani
letos nechybělo průvodní slovo ve filmovém duchu
známých postav - tentokrát to byl Sherlock Holmes
(Marcela Konvičková) a jeho věrný přítel a pomocník doktor Watson (Sabina Vacková). O
celé dokreslení atmosféry se postaral pan učitel Petr Turoň, který připravil ke každé skladbě
filmovou ukázku - bez nich bychom to ani nemohli nazvat koncerty filmové hudby. Žáci naší
školy podali krásné výkony a proto jsme se tyto dva koncerty rozhodli spojit v ještě jeden
závěrečný, který proběhl ve středu 28.června.

Talent 2017

Ve čtvrtek 15. června 2017 proběhlo v kulturním domě
Trisia v Třinci vyhlášení největších talentů Třinecka.
Talent 2017 již tradičně každý rok vyhlašuje město
Třinec. Mezi nejlepšími oceněnými byla i naše žákyně
Karolína Kostková z klavírní třídy paní učitelky MgA.
Zuzany Tlolkové. Své ocenění si zasloužila
zodpovědným přístupem v přípravě ke hře na klavír, ale
hlavně skvělými výsledky v uměleckých soutěžích. Mezi
její největší úspěchy v poslední době patří: zlaté pásmo
na celostátní klavírní soutěži „Pianoforte per tutti“ v Příboře, 2. místo v okresním kole
celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír ve Frýdku – Místku, čestné uznání 1. stupně v
celostátní soutěži klavírních duet  „Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad  Bečvou .
 

Jarní koncert

Jarní koncert, který proběhl v koncertním sále SZUŠ Tutti
Music dne 26. května 2017, rozjasnil tváře a snad i duši
mnoha posluchačů. Na programu byly staré renesanční a
barokní tance, stejně jako například moderní cha-cha,
slavnostní pochod, španělské fandango. Představili se žáci
strunného, dechového, pěveckého a klávesového oddělení.
Posluchači měli možnost slyšet nejen sólové hráče, ale také
komorní seskupení. Flétnové a kytarové duo nebo čtyřruční
hru. Závěr Jarního koncertu patřil tradičně školní kapele. 
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Celonárodní akce ZUŠ Open 2017

V rámci celonárodní akce ZUŠ open 2017 pod
patronací paní Magdalény Kožené a pod záštitou Mgr.
Stanislava Folwarczného, náměstka hejtmana
Moravskoslezského kraje, vystoupil na Koncertě talentů
Moravskoslezského kraje také náš žák Tomáš Benek ze
třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky Mosty u
Jablunkova. Koncert se konal 30. května 2017 
na Janáčkové konzervatoři v Ostravě. Je velkým
úspěchem, ža na tuto významnou kulturní akci byl vybrán
také náš žák a svědčí to o vysoké kvalitě umělecké úrovně naší školy. Záznam z koncertu
přenášel  ve svém vysílání také Český rozhlas, stanice Vltava.

Koncert naší pobočky v Písku

proběhl v pondělí 29. května 2017 v krásném a
moderním sále evangelického kostela Písek.
Zahráli žáci ze tříd pana učitele Mgr. Jaromíra Volného,
Jiřího Zogaty a paní učitelky Mgr. Radky Labajové.
Koncert byl velmi pestrý, slyšeli jsme hru na keyboard,
zobcovou flétnu, klasickou i elektrickou kytaru, zpěv a
také kytarové hudební seskupení. Učitelé své žáky
připravili na koncert svědomitě a účinkující se za to
odměnili výbornými výkony. Bylo znát, že i v malé
pobočce  v Písku máme velmi talentované žáky. 

Absolventský koncert

27. dubna 2017

K nejvýznamnějším akcím školy již tradičně patří koncert
absolventů. Je to slavnostní a důstojné ukončení
dlouholetého studia žáků a zároveň vizitka kvalitní práce
našich pedagogů.
V letošním roce jsme měli možnost shlédnout vystoupení
absolventek ve hře na kytaru, na housle, slyšet hru na
klavír a to nejen sólově, ale i na čtyři a dokonce na šest
rukou. Jedním z obzvlášť dojímavým, ale zároveň i
povznášejícím vystoupením byla hra na klavír nevidomé žákyně Pavly Folwarczné za třídy 
paní učitelky Hany Hankeové. 
Všichni absolventi zahráli moc hezky a spolehlivě a tak měli jak oni tak jejich rodiče i učitelé 
radost z tohoto skvělého koncertu. 
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Soutěž Pianoforte per tutti

30. a 31. března 2017

Barokní klenby, štuky a fresky, jež zdobí prostory
koncertního sálu Piaristického kláštera v Příboře, hostily
v březnu mladé pianisty na 1. ročníku soutěže Pianoforte
per tutti. Počet účinkujících se blížil číslu 150. Naši
školu zde reprezentovaly Anna Karasová ze třídy paní
učitelky Dagmar Tlolkové v 8. kategorii a Karolína
Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové v 9. kategorii.
Hráčská úroveň soutěžících byla velmi kvalitní zejména
ve vysokých kategoriích. Karolína Kostková získala zlaté pásmo a Anna Karasová se umístila
ve stříbrném pásmu. 

Koncert na Janáčkově akademii múzických umění

21. ledna 2017

V lednu zahrála Karolína Kostková (3. r. /II. st.) skladby
Ludwiga van Beethovena a Otakara Šína na koncertě v
rámci Metodického centra na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně. Koncert se nesl v duchu
připravované soutěže Základních uměleckých škol, proto
měli posluchači to štěstí slyšet velmi kvalitní a vyzrálé
výkony. Závěrem koncertu všem účinkujícím poděkovala
paní profesorka Alena Vlasáková. 

Velikonoční jarmark

11. dubna 2017

V dubnu si žáci pěveckého oddělení naší školy vystoupili
na Třineckém velikonočním jarmarku. V době kdy se
všichni těšili na Velikonoční svátky, se naši žáci postarali
i o hezký kulturní zážitek. Na pódiu před KD Trisia
se  střídali se svým programem žáci Třineckých škol i
jiné organizace. Naše škola okamžitě vzbudila pozornost
známými melodiemi, které zazpívali žáci pěveckého
oddělení. Vystoupení se jim skvěle podařilo a u 
posluchačů navodili hezkou sváteční náladu. Úsměvy a
potlesk zaslouženě patřil také panu učiteli Radku Morcinkovi, který vystoupení moderoval a
suverénně se svými žáky na půl hodiny ovládl pódium. Zpívali: Graniová Karolína, Pindorová
Zina, Psczolková Kristýna, Cieslar Jindřich, Požárová Nikol, Macurová Julia, Matušková
Michaela a Bialoňová Ethel.
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Výroční koncert

22. března 2017

Den, kdy se náš Výroční koncert konal, je blízko data
narození J. A. Komenského. Pro všechny školy je to
nejvýznamnější období z celého školního roku. Je to
příležitost vzdát hold učiteli národů, a jak jinak, než
předvedením výsledků pedagogické činnosti.
Naši žáci pod vedením svých učitelů předvedli program
hodný takové oslavy, zvláště ti, kdo v letošním roce
úspěšně reprezentovali školu na okresních soutěžích.
Všichni účinkující, i ti šikovní mladší až po vyspělé
pěvecké výkony v závěru koncertu, si zaslouží pochvalu a jejich učitelé poděkování. Přispívají
tím ke stále většímu povědomí o naší škole v očích hudební veřejnosti i odborníků.

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

21. březen 2017

Vynikající výsledek v těžké konkurenci získal náš žák
Tomáš Worek v krajském kole soutěže Základních
uměleckých škol ve hře na klavír, která se konala v
Karviné. Ve III. kategorii získal skvělé 2. místo. Jeho
pedagogem je jeho sestra BcA. Worková Daniela.
Zároveň byl oceněn odbornou porotou zvláštní cenou za
provedení skladby "Útěk z Minecraftu", kterou
skomponoval jeho bratr Michal Worek.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru

2. březen 2017

V březnu se dva naši žáci zúčastnili okresního kola
soutěže Základních uměleckých škol ve hře na kytaru.
Soutěž se opět konala v překrásném sále Základní
umělecké školy ve Frýdku – Místku a naši kytaristé
uspěli podobně jako předtím klavíristé a obsadili
medailové pozice. Patrik Mucina ze třídy pana učitele Iva
Strumienského obsadil 2. místo a Michaela
Goldmannová ze třídy paní učitelky Aleksandry
Morcinkové získala 3. místo.
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Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír

20. a 21. února 2017

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír se uskutečnilo
v překrásném sále Základní umělecké školy ve Frýdku
- Místku. Naši žáci byli velmi úspěšní a všichni se umístili
na medailových místech. Nejúspěšnějším soutěžícím byl
Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely Workové – získal
první místo s postupem do krajského kola. Na druhých
místech se umístily žákyně Ludmila Kisialová a Karolína
Kostková ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové a na třetích
místech se umístily Tereza Poláčková, Anna Karasová a
Anna Chovanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové.

Úspěšné přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř

25. leden 2017

V lednu proběhly na Janáčkové konzervatoři v Ostravě
přijímací zkoušky pro školní rok 2017/2018. Naše žákyně
Anna Karasová, z klavírní třídy paní učitelky Dagmar
Tlolkové, úspěšně vykonala talentovou zkoušku a byla
přijata ke studiu v oboru hra na klavír. 

Školní kola soutěží ve hře na klavír, kytaru a ve hře kapel

18. - 27. leden 2017

Dne 18. ledna proběhlo školní kolo soutěže ve hře na
kytaru. Žáci byli velmi dobře připraveni a podali výborné
výkony. Do okresního kola této soutěže postoupili ti
nejlepší. Jsou to Michaela Goldmannová ze třídy paní
učitelky Aleksandry Morcinkové a Patrik Mucina ze třídy
pana učitele Iva Strumienského.V soutěži kapel která se
konala 24. ledna 2017 jsme mohli slyšet rockové trio ze
třídy pana učitele Filipa Macury ve složení Tereza
Kropová – piáno, Jakub Hota – kytara, Daniel Bartulec –
bicí a dívčí popovou kapelu ze třídy MgA. Eduarda Turoně ve složení Vanessa Kaczmarczyk –
zpěv, Adéla Damková - kytara a Miroslava Šafránková – el. piáno. Obě kapely zahrály skvěle
a po zásluze získaly 1. místo. Nejvíce žáků se zůčastnilo soutěže ve hře na klavír. Proběhla v
pátek 27. ledna 2017. Především šest nejlepších , kteří postoupili do okresního kola předvedlo
skvělé výkony. Byli to tito žáci: Tereza Poláčková, Anna Karasová a Anna Chowanioková ze
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třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, Ludmila Kisialová a Karolína Kostková ze třídy
MgA.Zuzany Tlolkové a Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely Workové. Mohli jsme ocenit i
vynikající pedagogické vedení všech zůčastněných.

Živý Betlém
16. prosince 2016

Muzeum Třineckých železáren a města Třince
zorganizovalo v prosinci tradiční akci Živý Betlém s
vánoční dětskou dílnou s výrobou loutek, svíček, oplatků,
vánoční dekorace, malováním baněk a zdobením perníků.
Na programu bylo pěvecké vystoupení našich žáků Ziny
Pindorové, Karolíny Graniové, Marie Brezňákové,
Jakuba Hoty a Ondřeje Ševčíka ze třídy pana učitel
Radka Morcinka a Markéty Liškové, Jany Mrajcové,
Vanessy Kaczmarczyk ze třídy paní učitelky Sabiny Vackové a také Anety Adamusové z
klavírní třídy paní učitelky Marcely Konvičkové. Rovněž zde proběhlo vyhodnocení výtvarné
soutěže "Betlém jak ho umím já". Ocenění v této soutěži získaly také dvě naše žákyně Zuzana
Kučová a Karolína Goralová z výtvarného oboru vedeného paní učitelkou Jitkou Turoňovou.

Adventní hudební podvečer

3. prosince 2016

V prosinci se rozzářili svou hudbou tváře příchozích
posluchačů žáci SZUŠ Tutti Music v Třinci. Předvánoční
atmosféru vykouzlila první píseň, Tři oříšky pro Popelku,
která je neodmyslitelně spjata s Vánočními svátky. Na
koncertě se představili žáci pěveckého, klávesového,
strunného a dechového oddělení. Zazněly známé skladby
jako například Gounodova Ave Maria, Bachovo Air,
Silvestriho O svátcích Vánočních nebo Vánoční songy v
úpravě pro duo příčných fléten. Hudební podvečer se
pyšnil kvalitními výkony postavenými na přesvědčivém hudebním výrazu a technické
zručnosti účinkujících. Koncert byl zakončen dvěma líbeznými skladbami pěveckého
komorního sboru. Závěrem podvečeru zazněla slova poděkování všem účinkujícím a jejich
pedagogům a přání poklidného adventního času všem přítomným.

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. 
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• VTP mají nadále vzestupnou úroveň, hlavně ve smyslu celkové dramaturgie programu
včetně průvodního slova. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ:

Soutěže vyhlášené MŠMT ČR pro ZUŠ. Disciplíny pro školní rok 2015/2016 (týkající se naší 
školy):
I. Hudební obor: 

Hra na klavír 
Hra na smyčcové nástroje
Hra na kytaru 
Hra jazzových orchestrů a ostatních orchestrů

II. Výtvarný obor

Školní kolo – celostátní soutěže ZUŠ 

Hra na klavír - 27. ledna 2017. Školního kola se zúčastnilo celkem 28 žáků, 6 žáků
postoupilo do okresního kola.  

Hra na kytaru - 18. ledna 2017. Školního kola se zúčastnilo celkem 10 žáků, 2 žáci
postoupili do okresního kola.

Hra jazzových souborů a ostatních orchestrů - 24. ledna 2017. Školního kola se
zúčastnily celkem 2 kapely , bez postupu do krajského kola (okresní se nekonalo).

Hra na smyčcové nástroje
- školní kola se nekonala

Okresní kola, krajské kolo  – celostátní soutěže ZUŠ:  
Okresní kolo soutěže MŠMT :   

Hra na klavír, 20. - 21. 2.2017, ZUŠ Frýdek -Místek
II. kategorie:
2. místo   Ludmila Kisialová ze třídy p. učitelky  MgA. Tlolkové Z.

III. kategorie:
1. místo    Tomáš Worek ze třídy p. učitelky BcA. Workové D. 

IV. kategorie:
3. místo   Tereza Poláčková ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 

VII. Kategorie:
3. místo   Anna Karasová ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 

IX. kategorie:
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2. místo    Karolína Kostková ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové Z. 
3. místo    Anna Chowanioková ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 

Hra na kytaru,  2.3. 2017,  ZUŠ Frýdek - Místek

I. kategorie:
3. místo    Michaela Goldmannová  ze třídy p. učitelky  Morcinkové A.    

VII. kategorie:
2. místo    Patrik Mucina  ze třídy p. učitele Strumienského I. 

Krajského kolo soutěže MŠMT:

ve hře na klavír,  21.3. 2017 ,  ZUŠ v Karviná

III. Kategorie:
2. místo+ zvláštní cena poroty za provedení skladby

    Tomáš Worek ze třídy p. učitelky BcA. Workové D. 

SOUTĚŽE ŠKOLY
Z důvodu konání a zapojení se školy do soutěží vyhlášených MŠMT ČR se nekonaly žádné
jiné školní soutěže.   

Ostatní mimoškolní akce, kterých se zúčastnili naši žáci: 

.1.5.2017 Open Sing, Bystřice p. zpěv 1 žák/ Morcinek R.

.5.5.2017 Dvořákův Lipník, Lipník na Bečvou klavír 2 žáci/ Tlolková Z.

.30.5.2017 Talenty regionu 2017, Ostrava (ZUŠ Open) sl. dudy 1 žák / Zogata J.

.2.6.2017 Paletka umění, DDM Třinec kytara
p. zpěv

1 žák/ Morcinková
2 žáci/ Morcinek R.

.8.6.2017 Kwiat Morwy, PL p. zpěv 1 žák/ Morcinek R.

.10.6.2017 Mistrovství ČR v atletice, Třinec p. zpěv 1 žák/ Morcinek R.
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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 2016
Finaudit Třinec s.r.o.- oprávnění KA ČR č.100

Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek - Místek 

Termín auditu:
29.června 2017

Předmět auditu:
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za
období od 1.1.2016 do 31.12.2016 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      16

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy
(v celých tisících Kč)
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CELKOVÉ VÝDAJE                7 874
v tom: 
platy 7 000
z toho: mzdové náklady 5303

soc. a zdrav. pojištění 
sociální náklady

1640
57

spotřeba materiálu a energie,služeb 628
z toho: spotřeba materiálu

služby
317
311

odpisy 188
ostatní finanční náklady 8
úroky nákladové 9
daně a poplatky z provozní oblasti 4
daň z příjmů 
ostatní provozní náklady

0
37

CELKOVÉ PŘÍJMY 7 882
v tom: 
školné 828
tržby z prodeje, agentážní činnost 10
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0
dotace 7044

Hospodářský výsledek 8
 



j)

• Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Vzhledem k převažující individuální výuce se sociálně patologické jevy na škole nevyskytují a
tudíž se nevyžaduje ani prevence těchto jevů.

• 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 
financovaných 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 zřízena 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 4. října 2017
                                                             

Zpracovala:                                                                        
Kateřina Skarková 

                                                         Schválil : 
                    MgA. Eduard Turoň, ředitel školy
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