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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 

64085147 

  

Telefon: 558 551 991; 558 986 661  - ředitelna SZUŠ – pevná linka 

602 727 041  - služební mobil ředitele 

602 769 012  - služební mobil zástupce ředitele 

723 165 815  - služební mobil admin. pracovnice  

558 551 992, 558 986 662  - odloučené pracoviště Beskydská 1140  

  

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: Mgr. Radka Labajová    

poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří    
všichni pedagogičtí pracovníci. 
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Datum zařazení do sítě: 1. 9. 1994 

Poslední změna zařazení:  

Kapacita školy : 

7. 10. 2015 

320 žáků 

 
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 se zapisuje do školského rejstříku 

výtvarný obor  (na dobu jednoho školního roku) 
j) ze dne 13.4.2010 – s účinností od 1.9.2010 se zapisuje 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 místo 

poskytovaného vzdělání - Písek 184, 739 84, Písek 
m) ze dne 7.10.2015 – s platností od 7.10.2015 se zapisuje do školského rejstříku místo 

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 podle Školního vzdělávacího programu na základě 
Rámcového vzdělávacího programu a probíhá formou individuálního, skupinového a 
kolektivního vyučování viz. ŠVP který je veřejně k nahlédnutí na našich webových stránkách. 
  
 
Údaje o počtu žáků:  
 
K  30.9.2017 byl stav žáků celkem 319 z toho: 

v hudebním oboru 304 žáků,  
ve výtvarném oboru 15 žáků. 
 

Během školního roku  
v hudebním oboru vystoupilo 13 žáků a 8 žáků přistoupilo, 
ve výtvarném oboru vystoupili 2 žáci.  

 
Na konci školního roku byl stav žáků celkem 312 žáků:  

v hudebním oboru 299 žáků, 
ve výtvarném oboru 13 žáků. 
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Sledování limitu:  
 

 
 
od 1. 9. 2010 je limit žáků stanoven na 320.  
 
 
 
Údaje o školném:   
 
HUDEBNÍ OBOR: 
přípravná hudební výchova PS/A 
 

1. pololetí 
2. pololetí 

1 100,- 
1 200,- 

Kč  
Kč 

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

pololetně 1 200,- Kč 

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

 
pololetně 

 
1 300,- 

 
Kč 

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

pololetně 1 500,- Kč 

VÝTVARNÝ OBOR:    
Keramika a výtvarná tvorba pololetně 1 000,- Kč 

 

Ve školním roce 2017/2018 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 – 38 sourozenců a 10 žáků, kteří studují 2. nástroj, 
  2. pololetí – 41 sourozenců a 9 žáků, kteří studují 2. nástroj.  
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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 2017/2018 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 2017/2018 požádali o poskytnutí slevy na školném ze 
zdravotních důvodů 1 žák.  
 
 
Údaje o nájmu hudebních nástrojů:  
 
Škola poskytuje na žádost rodičů začínajícím žákům dočasný pronájem (zapůjčení) některých 
nástrojů, za úplatu. 
 

 
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 2017/2018 využilo možnost pronájmu hudebního nástroje 19 žáků. Jednalo 
se o kytary, dudy, housle, keyboardy a příčné flétny.  
 
 
Předmětové komise:  
 
Mezičlánkem k předávání informací od ředitele k učitelům a naopak, jsou předsedové 
předmětových komisí:  
 

Hra na klavír předseda:  p. uč. Dagmar Tlolková 

Hra na kytaru   

     - klasická kytara předseda:  p. uč. Ivo Strumienský 

     -  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. BcA. Radek Morcinek  

Výše půjčovného:     
zobcová flétna měsíčně 50,- Kč 
housle, kytara, keyboard, dudy, violoncello, příčná flétna měsíčně 100,- Kč 
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Hra na dudy předseda: p. uč. Jiří Zogata 

NoH předseda: p. uč. Bc. Sabina Vacková 

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.  
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c) 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Pedagogičtí zaměstnanci (stav k 30.9.2017): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků :     14,2 
 

Provozní zaměstnanci: 
1. Jitka Turoňová    Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti 
2. Kateřina Skarková    sekretářka, admin. pracovnice, pokladník 
3. Petr Turoň    správce ICT  
4. Biela Věra   uklízečka 
5. Zdejszy Marie   uklízečka 
 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků :     3 
  
 
Přepočtený počet zaměstnanců: 17,2 
Fyzicky celkem: 33           z toho pedagogové: 28             THP: 5 

1. MgA. Turoň Eduard, ŘŠ  klavír, cimbál 
2. Mgr. Labajová Radka, Zástupce klavír, kytara, flétny – zobcová, příčná, NoH 
3. Bc. Bartulcová Ellen klavír, NoH 
4. Bartulec  Vladislav kytara, keyboard 
5. Bocek Jan VO - malba 
6. Frydryšková Věra flétny – zobcová, příčná 

7. Bc. Khabibullin Denis žánrová kytara, bicí 
8. MgA. Kloda Daniel bicí, housle 
9. Konvičková Marcela, Dis. klavír, PHV 
10. Mgr. Lipowská Petra keyboard 
11. Macura Filip keyboard, klavír,  NoH 
12. Meššo Jozef, Dis.  kytara 
13. Molin Petr kytara 
14. BcA. Morcinek Radek zpěv 
15. Morcinková Aleksandra kytara 
16. Mgr. Olšarová Pavla klavír, keyboard 
17. Pilch Pavel bicí 
18. Strumienský Ivo kytara 
19. Tlolka Gerhard keyboard, housle 
20. Tlolková Dagmar klavír 
21. Turoň Petr klavír, keyboard 
22. Turoňová Jitka VO – keramika 
23. Bc. Vacková Sabina zpěv, NoH 
24. MgA. Valentová Zuzana klavír 
25. Mgr. Volný Jaromír kytara, zobc. flétna 
26. BcA. Vondráčková  Daniela klavír 
27. Zogata Jiří keyboard, sl. gajdy, housle 
28. Zoňová Dana klavír 
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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 2018/019 Mgr. Petra 
Lipowská dne 14. května 2018. Bylo prozkoušeno celkem 55 žáků. Na pobočce ve Vendryni 
byl průzkum hudebnosti proveden Bc. Sabinou Vackovou a Mgr. Radkou Labajovou 
dne16.května 2018. Bylo prozkoušeno 30 žáků.   

 
b) formou individuálních zájemců – po domluvě s vedením školy se rodiče se svým dítětem 
dostaví 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 proběhly v týdnu pro školní rok 2018/2019 proběhly v termínu od 11.6. do 
15. 6. 2018 a vykonalo je úspěšně 23 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 programu (ŠVP). 
  
Z důvodu naplněnosti kapacity školy a zvýšeného zájmu o studium 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 2017/2018 se vyučuje podle ŠVP v 1. – 6. ročníku I. a ve II. stupni.  
Pro 7. ročníky I. stupně 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.  
 
ŠVP je umístěn na webových stránkách školy a každý pedagog má výtah z ŠVP pro svůj obor. 
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PODMÍNKY PRO VÝUKU  
Výuka žáků probíhala v pronajaté budově klubovny u 6. ZŠ Slezská 773 v Třinci, na ZŠ 
v Písku, ZŠ v Mostech u Jablunkova, na ZŠ v Bukovci a na ZŠ ve Vendryni a odloučeném 
pracovišti Třinec, Beskydská 1140 (budova obchodní akademie - OA). 
 
Materiální a technické vybavení se průběžně doplňuje podle aktuálních potřeb. Celkové 
vybavení školy je na vysoké úrovni.  

 
Počet učeben - celkem 20  
Třinec - hlavní budova 7 
Třinec - odloučené pracoviště na OA 5 
pobočka Bystřice nad Olší 0 
pobočka Bukovec 1 
pobočka Mosty u Jablunkova 2 
pobočka Vendryně 3 
pobočka Písek 2 
 
 
Klasifikace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. pololetí – bylo klasifikováno 312 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním   254 žáků 241 13 
prospělo 21 žáků 21 0 
neklasifikováno 1 žák 1 0 
neprospělo 0 žáků 0 0 
Přípravný ročník   36 žáků  36 0 
 
Žákyně, která byla v 2. pololetí neklasifikována úspěšně vykonala opravnou zkoušku v 
termínu do 31.8.2018.  
 
Absence žáků 
 
Ve školním roce 2017/2018 byla průměrná absence v 1.pololetí 3,5 hodiny na žáka (celkem 
1120 omluvených hodin), v 2. pololetí 5 hodin na žáka (celkem 1 622 omluvených hodin).  
 
 
Udělení pochval 
 
Ve školním roce 2017/2018 bylo uděleno 5 ředitelských pochval za vzornou reprezentaci 
školy těmto žákům: 
Kostková Karolína  4.roč./II.; uč. MgA. Valentová Zuzana 

1. pololetí – bylo klasifikováno 319 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním  267 žáků 253  14  
prospělo   18 žáků  18  0  
neklasifikováno 0 žáků 0   0  
neprospělo 0 žáků 0   0  
Přípravný ročník  34 žáků  34   0  
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Worek Tomáš  4.roč./I.; uč. MgA. Vondráčková Daniela 
Benek David  4.roč./II.; uč. Zogata Jiří 
Benek Tomáš  6.roč./I.; uč. Zogata Jiří 
Benková Adriana  3.roč./I.; uč. Zogata Jiří 
 
a 25 pochval třídního učitele, z toho v 1. pololetí 9 pochval a v 2. pololetí 16 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 2017/2018 v  přípravném studiu hudebního oboru 
bylo přijato 30 dětí do 1. ročníku základního studia pro školní rok 2017/2018. 1 žákyně, 
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.  

 
3.ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

absolvovalo formou veřejného vystoupení 10 žáků I. stupně a 3 žáci II. stupně.  

 
4.KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY  

vykonali 4 žáci.  

 
5.ROZŠÍŘENÉ STUDIUM  

Ve školním roce 2017/2018 nebyl v rozšířeném studiu zařazen žádný žák. 

 
6.STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD)  

Ve školním roce  2017/2018 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 2017/2018 nepokračoval žádný z našich žáků studiem na konzervatoři. 

Žák:  od učitele: nástroj: ročník: 
Pavla Folwarczná   Mgr. Pavla Olšarová klavír 1/II. roč. 
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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 požaduje, 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 2017/2018 se DVPP 
účastnilo 6 pedagogů.  
 

 
 

g) 
Prezentace školy a mimoškolní aktivity 

Třinecké kulturní léto 2018
Žáci a učitelé naší Soukromé základní umělecké školy Tutti music nelenili ani o prázdninách. 
Ve čtvrtek 16. srpna se mladí hudebníci zapojili do programu Třineckého kulturního léta a od 
17:00 hodin zpříjemnili posluchačům na náměstí T. G. Masaryka parné odpoledne. Nejprve 
vystoupila nevidomá Pavla Folwarczná z klavírní třídy paní učitelky Pavly Olšarové s 
melodiemi ze známých filmů a následně se představili žáci populárního zpěvu ze třídy p. uč. 
Radka Morcinka. Všichni účinkující podali velmi kvalitní výkony.  
 
Koncert filmové hudby 
Koncert filmové hudby proběhl 21. června 2018. Letos se poprvé konal v Třineckém kině 
Kosmos a celý jeho sál byl naplněn vděčnými posluchači. V dopoledních hodinách proběhlo 
představení pro děti z mateřských škol a žáky 1. - 3. tříd ZŠ Slezská. Děti nadšeně tleskaly do 
rytmu filmových a zejména pak pohádkových melodií. Odpolední koncert, obohacen o další 
filmové melodie, pak patřil rodičům a veřejnosti. Na koncertě vystoupili žáci pěveckého a 
klavírního oddělení a nově se zapojily také školní kapely, pěvecký sbor, děti z Hudebních 
nauk a Umění muzikálu. Obě představení provázela dějová linka, tentokrát na téma "Cesta 
kolem světa za 80 dní". Jako vždy nechyběly ani letos nádherně zpracovaná videa, která 
výkon jednotlivých vystupujících ještě umocnila. Na velkém filmovém plátně se opravdu 
vyjímala a s hudebním doprovodem našich žáků brala dech. 
 
Talent regionu 2018 
Ve čtvrtek 14. června 2018 proběhlo v kulturním domě Trisia v Třinci vyhlášení největších 
mladých talentů Třinecka. Talent regionu 2018 již tradičně každý rok vyhlašuje město Třinec. 
Mezi nejlepšími oceněnými žáky byl i Tomáš Worek z klavírní třídy paní učitelky MgA. 
Daniely Vondráčkové. Své ocenění si zasloužil za skvělé 3. místo v mezinárodní klavírní 
soutěži Pro Bohemia na Janáčkové konzervatoři v Ostravě a vzornou reprezentaci školy na 
okresní a krajské přehlídce mladých klavíristů ve Frýdku-Místku. Ocenění talent roku osobně 
předávala starostka města Třince paní RNDr. Věra Palkovská. 
 

 



 

Absolventský koncert Karolíny Kostkové
31. května 2018 proběhl absolventský koncert žákyně II. stupně Karolíny Kostkové z klavírní 
třídy MgA. Zuzany Valentové se uskutečnil ve foyer Kulturního domu Trisia. 
Karolína Kostková je držitelkou několika ocenění, napři. Zlatého pásma 
z celostátní klavírní soutěže Pianoforte per Tutti nebo ocenění města Třince - Talent roku 
2017. 
Absolventka se na koncertě představila skladbami Johannese Brahmse, Richarda Addinsella, 
Gabriela Faurého a Johanna Sebastiana Bacha. V rámci koncertu zazněla také čtyřruční hra, 
kde po boku Karolíny usedla Anna Chowanioková ze třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové. 
Jejich klavírní duo funguje již čtvrtým rokem. 
Dalším hostem byl Třinecký komorní orchestr pod uměleckým vedením paní Aleny Kostkové. 
Orchestr přednesl skladby barokního skladatele Arcangella Corelliho a Téma z filmu 
Šindlerův seznam Johna Williamse. Vrcholem celého koncertu byl Klavírní koncert f moll 
Johanna Sebastiana Bacha, kde sólistku Karolínu Kostkovou doprovodil již zmiňovaný TKO. 
Slovem provázela paní učitelka Dagmar Tlolková. 
Koncert měl velký úspěch a díky nadšenému publiku Karolína sklidila dlouhý a bouřlivý 
potlesk.  
 
Koncert pobočky v Písku 
V pondělí 28. května 2018 se v píseckém kostele SCEAV opět uskutečnil koncert dětí z 
pobočky v Písku. Představily se nejen děti kytarového  a  klávesového oddělení, ale 
posluchači měli možnost slyšet i housle a altové flétny. Průvodního slova se opět ujala jedna z 
žaček. Závěr koncertu patřil absolventskému vystoupení v podání Karla Marheta, kterého v 
jedné písni doprovodil jeho pan učitel Jaromír Volný.  
 
Vynikající úspěch na Ústředním kole soutěže lidových nástrojů v Mikulově 
Ve čtvrtek 24. května 2018 se naše gajdošské trio ve složení Adriana Benková,Tomáš Benek a 
David Benek pod vedením pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky v Mostech u Jablunkova 
zasloužilo o mimořádný úspěch. Zvítězili mezi nejlepšími dudáky celé republiky v soutěži 
vyhlašované Ministerstvem školství pro hru na lidové nástroje. Zopakovali a obhájili tak své 
minulé vítězství z roku 2015. Po soutěži naše dudácké trio ještě vystoupilo v pátek 25. 5. 2018 
na galakoncertě vítězů. 
 
ZUŠ Open - Jarní koncert
Jarním koncertem, který se konal 24. května 2018 se i naše škola připojila k celostátnímu 
happeningu základních uměleckých škol, tzv. ZUŠ OPEN. Tohoto happeningu se ve stejný 
den zúčastnilo okolo 300 Základních uměleckých škol po celé republice. Je to projekt 
Nadačního fondu české pěvecké hvězdy Magdalény Kožené na podporu uměleckého školství. 
Sama Kožená řekla: „Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k 
umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je 
třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat. Jsou smysluplný způsob trávení volného času dětí.“ 
Koncert proběhl v krásné jarní pohodě. Moc hezky zahráli a zazpívali jak začínající žáci, kteří 
vystoupili v úvodu tak i ti zkušenější v závěru koncertu. Za hezký průběh se zasloužily i 
moderátorky koncertu paní učitelka Bc. Sabina Vacková a Marcela Konvičková.  
 
Krajská klavírní přehlídka 
Na krajské klavírní přehlídce ve Frýdku Místku dne 18. května 2018 reprezentovali naši školu 
Tomáš Worek ze třídy p. uč. Daniely Vondráčkové a Karolína Kostková spolu s Annou 



 

Chowaniokovou ze třídy p. uč. Zuzany Valentové a p. uč Dagmar Tlolkové. Naši mladí 
pianisté podali na přehlídce velmi kvalitní umělecké výkony. 
 
Dvořákův Lipník 
Dne 11. května 2018 se zúčastnila v Lipníku nad Bečvou dvě klavírní dua ve složení Ludmila 
Kisialová/Vítek Sikora a Karolína Kostková/Anna Chowanioková nesoutěžní klavírní 
přehlídky čtyřruční hry v rámci projektu „Dvořákův Lipník“. Obě dvojice zde vzorně 
reprezentovaly naší školu. 
 
Regionální pěvecká soutěž Poupátko 2018 
Zpěváci z naší školy zase zpívali a vyhrávali. Ve dnech 9. - 11. 5 se několik žáků z pěvecké 
třídy p. uč. Radka Morcinka zúčastnilo pěvecké soutěže Rozvíjej se Poupátko 2018. V této 
dvoukolové soutěži postupují zpěváci skrze regionální kolo ( región Třinecko, Jablunkovsko, 
Stonávka ) do finále, kde se utkají ti nejlepší z nejlepších. Z naší školy se zúčastnilo celkem 
šest žáků: Jakub Hota (VII. kat  s postupem do finále), Nikol Bialoňová ( 1. místo v VI. kat. s 
postupem), Marie Brezňáková (2. místo v VI. kat. s postupem), Zina Pindorová (3. místo v 
VI. kat bez postupu), Jindřich Cieslar (3. místo v IV. kat. s postupem), Kristýna Pszczolková 
(2. místo ve IV. kat. s postupem).  
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové nástroje v Havířově
V pátek 20. dubna 2018 proběhlo krajské kolo soutěže  ve hře na lidové nástroje Základních 
uměleckých škol vyhlašované ministerstvem školství. Naší školu reprezentovali gajdoši ze 
třídy pana učitele Jiřího Zogaty z pobočky v Mostech u Jablunkova. Předvedli excelentní 
výkony a po zásluze získali ve svých kategoriích první místa. V 0. kategorii zvítězila Adriana 
Benková ve III. kategorii zvítězil Tomáš Benek s návrhem na postup do ústředního kola v V. 
kategorii zvítězil David Benek a v III. kategorii, komorní hra s dudami, zvítězilo naše trio 
Adriana, Tomáš a David Benkovi a zároveň postoupili do celostátního kola. 
 
Absolventský koncert
Absolventský koncert proběhl 19. dubna 2018 v našem koncertním sálu. Program krásně 
zahájila Nikol Bialoňová absolventka 1. stupně z klavírní třídy paní učitelky Marcely 
Konvičkové. Poté vystoupil Patrik Mucina se skvělým předvedením kytarových skladeb 
českých i světových skladatelů. Patrik je absolventem 1. stupně ze třídy pana učitele Iva 
Strumienského. Poté už hráli absolventi 2. stupně. Jako první se představila Nikola 
Kapustková a moc hezky zahrála moderní populární skladby na keyboard. Jejím učitelem je 
pan Gerhard Tlolka. Po ní vystoupil s jedinečným lidovým hudebním nástrojem, slezskými 
gajdami, gajdoš David Benek ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty. Zahrál velmi originální 
pásmo slezských písní. Závěr patřil skvělé mladé klavíristce Karolíně Kostkové, která 
interpretovala na vysoké úrovni obtížné skladby období romantizmu i baroka. Závěrečnou 1. 
větu z koncertu f moll J. S. Bacha zahrála na dva klavíry se svou paní učitelkou MgA. 
Zuzanou Valentovou. 
 
Vystoupení na večírku Sléváren Třinec a.s. 
V pátek 13. dubna 2018 v kulturním domě Trisia vystoupily dvě naše školní kapely na večírku 
Sléváren Třinec a.s. u příležitosti předávání vyznamenání zasloužilým pracovníkům 
společnosti. Jako první hrála skupina Tutti music Band pod vedením pana ředitele MgA. 
Eduarda Turoně ve složení Jakub Hota - zpěv, Alena Harmatová - zpěv, Richard Blažek - 
kytara, Jiří Matloch - bicí, Viktor Hrycek - basová kytara, poté vystoupila kapela pana učitele 
Bc. Denise Khabibullina v obsazení Alena Harmatová - zpěv, Šimon Wojnar - bicí, David 



 

Mitrenga - kytara, Kvido Kozlovský - basová kytara. Obě skupiny skvěle reprezentovaly naši 
školu. 
 
Mezinárodní interpretační soutěž „Pro Bohemia“ 
Ve dnech 5. - 8. dubna 2018 proběhla na Janáčkově konzervatoři v Ostravě mezinárodní 
interpretační soutěž Pro Bohemia. Klavírista Tomáš Worek ze třídy MgA. Daniely 
Vondráčkové získal v konkurenci dalších 23 soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska 
a Portugalska krásnou 3. cenu. 
 
Slavnostní ocenění školských pracovníků 
Dne 28. března u příležitosti Dne učitelů byli ocenění nejlepší školští pracovníci v rámci 
všech Třineckých škol. Za naší školu byla vybrána paní učitelka Dagmar Tlolková. Ocenění ji 
osobně předala paní starostka RNDr. Věra Palkovská. Paní Tlolková vyučovala mnoho žáků a 
studentů, ze kterých se později stali i profesionální hudebníci. Zároveň podnítila hudebnost a 
kulturní cítění u velkého množství hudebních amatérů našeho regionu. Vychovala mnoho 
nadaných klavíristů a ti nejlepší pak pokračovali ve studiu na konzervatořích a na umělecké 
profesionální dráze. Je také skvělou organizátorkou školních soutěží a přehlídek žáků a také 
některých úspěšných školních koncertů. 
 
Výroční koncert 
S výročím narození Jana Ámose Komenského a ke Dni učitelů se už tradičně uskutečnil 28. 
března 2018 výroční koncert naší školy. Žáci nás provedli ukázkou nejen tradiční klasické 
nebo-li vážné hudby, na kterou jsme z uměleckých škol zvyklí, ale současně jsme měli 
možnost slyšet i lidovou tvorbu a jazzovou a rockovou hudbu. Z mosteckých vrchů přijelo 
zahrát gajdošské trio, které své vystoupení obohatilo o tradiční goralské písně v krojovaných 
kostýmech. Výroční koncert završila školní kapela - Tutti music band.  
 
Duetina… aneb ve dvou se to lépe táhne
Pod názvem Duetina… aneb ve dvou se to lépe táhne se 22. března 2018 konal koncert 
klavírního oddělení, který připravily paní učitelky Dagmar Tlolková, Zuzana Valentová a 
Daniela Vondráčková. 
Jak již název napovídá, na pódiu nebyl tentokrát nikdo sám. Zazněla pestrá směsice skladeb 
od klasicismu po hudbu 20. století. Svým komediálním talentem se blýskla i moderátorka 
koncertu, žákyně klavírního oddělení Tereza Kropová. 
 
Okresní kolo soutěže ve zpěvu 
Okresní kolo soutěže ve zpěvu vyhlášené Ministerstvem školství proběhlo 1. března 2018 v 
krásném koncertním sále Frýdecko-Místecké Základní umělecké školy. 
Naši školu skvěle reprezentovali dva mladí zpěváci. V II. kategorii získal Jindřich Cieslar 
1.místo  a Ethel Bialoňová hezké 2. místo. Oba jsou žáky pana učitele BcA. Radka Morcinka. 
 
Školní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu 
26. ledna 2018 proběhla soutěž ve hře na příčnou flétnu. Do školního kola byli přihlášeni tři 
žáci flétnového oddělení a všichni zahráli výborně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V 7. 
kategorii získal druhé místo Petr Lipus, 1.místo patřilo Krystyně Feberové, v 9. kategorii se na 
1.místě umístila Alena Harmatová a předvedla skutečně obdivuhodný výkon. 
Všichni žáci jsou ze třídy paní učitelky Věry Frydryškové, která zároveň byla předsedkyní 
komise a organizátorkou soutěže. 
 



 

Školní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu 
V pátek 19. ledna 2018 proběhlo školní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu, vyhlášené Ministerstvem 
školství. Zúčastnilo se 13 zpěváků a zpěvaček od těch nejmenších až po středoškoláky. 
Všichni zpívali velmi pěkně, proto porota složená z hudebních odborníku neměla vůbec lehké 
rozhodování. Nakonec se všichni soutěžící umístili ve svých kategoriích nejhůře do třetího 
místa. Tři absolutně nejlepší postupují do okresního kola. Soutěž proběhla na jedničku a tak si 
pochvalu zaslouží i pan učitel BcA. Radek Morcinek za její organizaci.
 
Koncert žáků pobočky v Písku
V pondělí 15.1.2018 se konal koncert žáků naší pobočky v Písku. Ten už tradičně proběhl v 
krásných prostorách evangelického kostela. Vystoupili žáci ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty, 
pana učitele Mgr. Jaromíra Volného a paní učitelky Mgr. Radky Labajové. Návštěvníci se 
mohli zaposlouchat do tónů populární hudby, kterou předvedli žáci na žánrovou kytaru a 
keyboard. V menším zastoupení zazněly skladby klasické hudby, kde zahrála kytara a altové 
flétny, které obohatily představení o barokní hudbu. Závěrem koncertu se představili tři 
nejstarší žáci žánrové kytary a zakončili jej společným vystoupením. Průvodního slova se 
ujala jedna z účinkujících žaček, která navštěvuje předmět hra na keyboard, a to Denisa 
Pilchová. 
 
Adventní hudební podvečer
Adventní hudební podvečer konaný dne 8. prosince 2017 se nesl v andělském duchu. A to 
doslova! Na pódiu totiž stanuli vedle sebe učitel a Anděl Páně. Takže se posluchačům ten 
večer nabídla nejen krásná hudba, ale také vtipné dialogy Petronela a kantorky v podání p. uč. 
Marcely Konvičkové a p. uč. Zuzany Valentové. Na koncertě účinkovali žáci pěveckého, 
dechového a klavírního oddělení. Účinkujícím se podařilo svou hudbou vykouzlit v sále 
příjemnou adventní atmosféru a tak si potěšení z hudby odnášeli ten den domů všichni 
přítomní. 
 
Dějiny hudby v kostce
aneb výchovný hudebně – dramatický kabaret Tomáše Vrány a Andrzeje Molina proběhl v 
úterý 28. 11.2017 v koncertním sále naší školy. Byl určen žákům naší školy. Představení 
vtipnou a zábavnou zkratkou provedlo posluchače dějinami hudby od pravěku až po 
současnou hudbu. Protagonisté zaujali skvělou a virtuozní improvizační hrou na klavír , ale i 
svým zábavným a pro žáky a posluchače velmi srozumitelným hereckým výkonem. Dokladem 
velikého úspěchu byl i dlouhý a bouřlivý potlesk nadšeného publika.  
 
 
 
Klavírní setkání s Denisem Szalbotem 
V úterý 14. listopadu 2017 proběhl v koncertním sále naší školy koncert nadějného a 
talentovaného klavíristy Denise Szalbota. I když je Denisovi teprve 15 let koncertoval již v 
sále pražského Rudolfina s Českou filharmonii a dokonce dvakrát účinkoval v Jižní Koreji. 
Na programu měl velmi obtížné skladby: J. S. Bach – Preludium a fuga č.3 Cis dur, L. Van 
Beethoven – Rondo a capriccio op. 129 „ Zlost nad ztraceným grošem“, F. Chopin – Nocturno 
op. 27 č. 2 a C. Slavický – Toccata. Denis se zhostil svého náročného úkolu velmi dobře a 
zvláště jeho podání Slavického Toccaty bylo na vysoké úrovni. Na začátku koncertu vystoupil 
jeho mladší, také velice talentovaný osmiletý klavírista Jakub Stryja a i ten sklidil u publika 
zasloužený potlesk.  
 



 

Koncert šansoniérky Renaty Drössler
V pondělí 23. října 2017 před vyprodaným divadelním sálem kulturního domu Trisia, v rámci 
koncertu známé pražské šansoniérky Renaty Drössler, vystoupila jako host koncertu i naše 
žákyně, desetiletá Julia Macurová s písní Haleluja za klavírního doprovodu svého učitele pana 
BcA. Radka Morcinka. Zazpívala skvěle a hezky reprezentovala naši školu.

 
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 měly 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 2017/2018 (týkající se naší 
školy): 
I. Hudební obor:  

Hra na dechové nástroje – zobcová a příčná flétna 
Sólový a komorní zpěv 
Hra na bicí nástroje 
Hra na lidové nástroje - dudy 

 
 

Školní kolo – celostátní soutěže ZUŠ  
 ve hře na dudy a komorní hře lidových nástrojů, proběhlo 18. ledna 2018.  Školního 

kola se zúčastnili celkem 3 žáci, kteří postoupili do krajského kola v sólové i komorní hře 
(okresní se nekonalo).   

 
 v sólovém a komorním zpěvu, proběhlo 19. ledna 2018.  Školního kola se zúčastnilo 

celkem 13 žáků, 2 žáci postoupili do okresního kola. 
 

 ve hře na příčnou flétnu,  proběhlo 26. ledna 2018.  Školního kola se zúčastnili celkem 3 
žáci, bez postupu do okresního kola. 

 
 ve hře na bicí - neproběhlo. 

 
 

Okresní kola – celostátní soutěže ZUŠ:   
 v sólovém a komorním zpěvu - 1. března 2018 na ZUŠ ve Frýdku – Místku 
 
II. kategorie: 
   Jindřich Cieslar ze třídy p. učitele  BcA. Morcinka R. 1. místo  
   Nikol Bialoňová ze třídy p. učitele  BcA. Morcinka R. 2. místo  
    
 ve hře na dudy a komorní hře lidových nástrojů - okresní kolo se nekonalo 
  



 

Krajské kolo  – celostátní soutěže ZUŠ:  
 Ve hře na dudy a komorní hře lidových nástrojů – 20. dubna  2018 na ZUŠ L. Janáčka 

v Havířově 
 

Hra na dudy 
0. kategorie: 
   Adriana Benková ze třídy p. učitele  Zogaty J. 1. místo  
 
III. kategorie: 
   Tomáš Benek ze třídy p. učitele  Zogaty J. 1. místo s návrhem na postup 
 
 V. kategorie: 
   David Benek ze třídy p. učitele  Zogaty J. 1. místo 
 
Komorní hra s dudami 
III. kategorie: 
   Gajdošské trio (Benková, Benek, Benek) ze třídy p. učitele  Zogaty J.   1. místo s postupem 
 
 
Ústřední kolo  – celostátní soutěže ZUŠ:  
 V komorní hře lidových nástrojů– 24. – 25. května  2018 na ZUŠ v Mikulově 
 
Komorní hra s dudami 
III. kategorie: 
   Gajdošské trio (Benková, Benek, Benek) ze třídy p. učitele  Zogaty J.  1. místo  
 
       
 
SOUTĚŽE ŠKOLY A PŘEHLÍDKY 
Z důvodu konání  a zapojení se školy do soutěží vyhlášených MŠMT ČR se nekonaly žádné 
jiné školní soutěže. Žáci se však účastnili okresní a krajské klavírní přehlídky žáků ZUŠ.   
 
 
Ostatní mimoškolní akce, kterých se zúčastnili naši žáci:  
 
8.3.2018 - Vítání občánků pop. zpěv 3 žáci/ BcA. Morcinek R.  

 
13.4.2018 - Slévárenský večírek,  KD Trisia kapela 5 žáků /Bc. Khabibullin D., 

4 žáci / MgA. Turoň E. 
 

22.5.2018 - Den matek – ZŠ Speciální Třinec klavír 1 žák/ Mgr. Olšarová P. 
 

5.6.2018 - Evropský spolek pro OPP „Každý má talent“ klavír 1 žák/ Mgr. Olšarová P. 
 

16.8.2018 - Kulturní léto v Třinci pop. zpěv 5 žáků/ BcA. Morcinek R., 
1 žákyně/ Mgr. Olšarová P. 

 



 

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 2017 
Finaudit Třinec s.r.o.- oprávnění KA ČR č.100 
Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek - Místek  

 
 

Termín auditu: 
3.července 2017 
 

Předmět auditu: 
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za 
období od 1.1.2017 do 31.12.2017 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 . 
 



 

Okresní správa sociálního zabezpečení  
Palackého 115, 738 01 Frýdek - Místek  

 
 
Termín kontroly: 
23. srpna 2017 
 

Předmět kontroly: 
Plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 
187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Závěr kontroly : 
Nebyly zjištěny nedostatky 
 
 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Regionální pobočka Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, 70200 Ostrava 

 
 

Termín kontroly: 
27. listopadu 2017 
 

Předmět kontroly: 
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného. 
 

Závěr kontroly : 
Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

i) 
 Základní údaje o hospodaření školy 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

 
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy 

(v celých tisících Kč) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
j) 

 
 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Vzhledem k převažující individuální výuce se sociálně patologické jevy na naší škole 
nevyskytují. Není potřeba 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. 

CELKOVÉ VÝDAJE                8 295 
v tom:   
platy 7183 
z toho:  mzdové náklady 5451 
 soc. a zdrav. pojištění  

sociální náklady 
1663 

69 
   
spotřeba materiálu a energie, služeb 918 
z toho:  spotřeba materiálu 

služby 
581 
337 

odpisy  141 
ostatní finanční náklady 9 
úroky nákladové 8 
daně a poplatky z provozní oblasti 4 
daň z příjmů  
ostatní provozní náklady 
 

0 
32 

  
CELKOVÉ PŘÍJMY 8 307 
v tom:   
školné  829 
tržby z prodeje, agentážní činnost  10 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 
dotace 7468 
 
Hospodářský výsledek  
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 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
Projekty financované z cizích zdrojů škola ve školním roce 2017/2018 nezpracovávala.  
 
 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
Na naší škole není zřízena odborová organizace. Škola spolupracuje s Magistrátem města 
Třince při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
 
 

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 3. října 2018 

                                                              
 

Zpracovala:                                                                         
Kateřina Skarková  
 
 
 

                                                         Schválil :  
   MgA. Eduard Turoň, ředitel školy 

                     


