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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: 558 986 661;  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  

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 333, 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 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 
n) ze dne 26.11.2020 -  s účinností od 1.2.2021 se zapisuje do školského rejstříku místo 

poskytovaného vzdělávání Mosty u Jablunkova č.p. 333, 739 98 Mosty u Jablunkova 
a s účinností od  1.2.2021 se provedl výmaz místa poskytovaného vzdělávání Mosty 
u Jablunkova č.p. 750. 739 98 Mosty u Jablunkova 
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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 vydaného MŠMT a probíhá formou individuálního, 
skupinového a kolektivního vyučování. ŠVP je veřejně k nahlédnutí na našich webových 
stránkách. 
  
Údaje o počtu žáků:  
 
K  30. 9. 2020 byl stav žáků celkem 318 z toho: 

v hudebním oboru 299 žáků,  
ve výtvarném oboru 19 žáků. 
 

Během školního roku  
v hudebním oboru vystoupilo 21 žáků a 2 žáci přistoupili,  
ve výtvarném oboru vystoupili 3 žáci a 1 žák přistoupil.  

 
Na konci školního roku byl stav žáků celkem 297 žáků:  

v hudebním oboru 280 žáků,   
ve výtvarném oboru 17 žáků.  

 
Z důvodu distanční výuky škola zaznamenala na začátku 2. pololetí výrazný úbytek žáků, kdy 
zákonní zástupci odhlašovali své děti nebo žádali o přerušení studia. O přerušení studia 
požádali zákonní zástupci 12 žáků, z toho nastoupili zpět k výuce 1.9.2021  pouze 3 žáci.  
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Sledování limitu:  
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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, žánrová kytara, populární zpěv, zobcová flétna, 
keyboard, přípravná hudební výchova PS/B 
 

pololetně 1 200,- Kč 

hra na nástroj individuálně 
klavír, housle, dudy, cimbál, klasický zpěv, violoncello, 
příčná flétna, přípravná hudební výchova PS/B 
 

 
pololetně 

 
1 300,- 

 
Kč 

hra na nástroj individuálně 
kytara, žánrová kytara, basová kytara, populární zpěv, 
zobcová flétna, keyboard, bicí, přípravná hudební 
výchova PS/B 
 

pololetně 1 500,- Kč 

 
VÝTVARNÝ OBOR:  
 

  

Keramika a výtvarná tvorba pololetně 1 000,- Kč 
 

Ve školním roce 2020/2021 škola nabízela slevu 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 
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 Tuto slevu využilo v 1. pololetí a 2. pololetí – 32 sourozenců a 7 žáků, kteří studují 2. 
nástroj. 

 
 Z důvodu dlouhodobé distanční výuky rozhodlo vedení školy poskytnout všem žákům 

slevu na školné za 2. pololetí školního roku 2020/2021 ve výši 10% z předepsaného 
školného.  

 
Ve školním roce 2020/2021 škola neevidovala žádné dlužníky.  
 
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 2020/2021: 

 požádali o poskytnutí slevy na školném ze zdravotních důvodů zákonní zástupci 2 
žáků. Sleva na školném jim byla poskytnuta za období nepřítomnosti. 

 Také byla poskytnuta sleva ze školného 1 žákyni na celé 1.pololetí na základě žádosti 
z důvodu vážné situace v rodině.  

 
Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově. Za 1. pololetí bylo splatné do 15. 10. 
2020 a za 2. pololetí do 15. 3. 2021. Způsob úhrady – bankovním převodem na školní účet, 
v hotovosti v kanceláři školy.  
 
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 ukončí studium z důvodů hodných 
zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit.  
 
 
 
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 s možností prodloužení na období prázdnin.  
 
Ve školním roce 2020/2021 využilo možnost pronájmu hudebního nástroje v 1. a 2. pololetí - 
22 žáků a pronájmu na období letních prázdnin - 15 žáků. Jednalo se o nájem  kytar, dud, 
houslí, keyboardů a příčných fléten.  
 
 
 
 
 

Výše půjčovného:     
zobcová flétna měsíčně 50,- Kč 
housle, kytara, keyboard, dudy, violoncello, příčná flétna měsíčně 100,- Kč 
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Předmětové komise:  
 
Mezičlánkem k předávání informací od ředitele k učitelům a naopak, jsou předsedové 
předmětových komisí:  
 

Hra na klavír předseda:  Dagmar Tlolková 

Hra na strunné nástroje předseda:  Ivo Strumienský 

Hra na dechové nástroje předseda:  Mgr. Taťána Nogová  

Hra na housle předseda:  BcA. Ellen Klodová  

Hra na el. klávesové nástroje předseda:  Petr Turoň  

Hra na bicí nástroje předseda: Pavel Pilch DiS. 

Zpěv předseda: BcA. Radek Morcinek  

Hra na dudy předseda: Jiří Zogata 

Hra na cimbál předseda: MgA. Eduard Turoň  

Hudební nauka předseda: Mgr. Radka Labajová  

Výtvarný obor předseda: Mgr. Kamila Haratková  

 
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 30.9.2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přepočtený stav pedagogických pracovníků :     14 
 

Provozní zaměstnanci: 
 1. Turoňová Jitka    Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti 
 2. Kříbalová Kateřina    sekretářka, admin. pracovnice 
 3. Turoň Petr    správce ICT  
 4. Galová Markéta   uklízečka 

 

Přepočtený stav nepedagogických pracovníků :     3,4 

 
Přepočtený počet zaměstnanců k 30.9.2020: 17,4 
 

Fyzicky celkem: 31           z toho pedagogové: 27             THP: 4 

1. Mgr. Černeková Pavla klavír, keyboard 
2. Bc. Divín  Pavel DiS. zpěv 
3. Mgr. Haratková Kamila VO 
4. Kaleta  Marek klavír 
5. Bc. Khabibullin Denis žánrová a basová kytara, bicí 
6. BcA. Klodová Ellen housle, klavír 
7. Konvičková Marcela, DiS. klavír 
8. Mgr. Lipowská Petra keyboard 
9. Mgr. Labajová Radka, zástupce ŘŠ  HN, flétny 
10. Ing. Macura Filip keyboard 
11. Meššo Jozef, DiS.  kytara 
12. BcA. Morcinek Radek zpěv 
13. Morcinková Aleksandra kytara 
14. Mgr. Nogová Taťána HN, flétny 
15. Pilch Pavel bicí 
16. Pomykacz Česlav, DiS. keyboard 
17. Mgr. Pustowková Elena klavír 
18. Bc. Samiec Tomáš kytara 
19. Strumienský Ivo kytara 
20. Tlolková Dagmar klavír 
21. MgA. Turoň Eduard, ŘŠ  klavír, cimbál 
22. Turoň Petr klavír, keyboard 
23. MgA. Vondráčková Daniela klavír 
24. Mgr. Ziętková Aneta DiS. klavír 
25. Zogata Jiří keyboard, sl. gajdy, housle 
26. Zoňová Dana klavír 
27. BcA. Žurková Vanda 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 
 
Ve školním roce 2020/2021 nebyly v prvních třídách ZŠ provedeny průzkumy hudebnosti  z 
důvodu zpřísněných hygienických opatření, které zakazovaly vstup cizím osobám do škol.  

 
 

b) formou individuálních zájemců – po vyhlášení termínů talentových zkoušek 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 pro školní rok 2021/2022 proběhly v termínu od 7. 6. do 9. 6. 2021 na 
hlavní budově v Třinci i pro pobočku ve Vendryni; 27. 5. 2021 a 10. 6. 2021 na ZŠ v Písku i 
pro pobočku v Bukovci a 4. 6. 2021 na pobočce v Mostech u Jablunkova.  Celkem se 
dostavilo k talentovým zkouškám 41 zájemců o studium.  
 
Zájemci, zasílali na školu přihlášky pomoci internetové aplikace programu Klasifikace. 
Zákonní zástupci přihlášku v den talentových zkoušek podepsali a potvrdili.  
 
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 nenaplněnosti kapacity školy vyhlásila škola na září 2021 druhé kolo talentových 
zkoušek.  
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e) 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Ve školním roce 2020/2021 se vyučovalo podle ŠVP.  
ŠVP je umístěn na webových stránkách školy a každý pedagog má výtah z ŠVP pro svůj 
obor. 
 
1. i 2. pololetí školního roku 2020/2021 bylo vzdělávání žáků opět výrazně poznamenáno 
opatřeními související s pandemií nemoci covid-19. Po většinu tohoto období byla zakázána 
osobní přítomnost žáků na vzdělávání.  
 
Na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 
26/2020 a nařízení Ministerstva školství ČR byl omezen provoz školy a od 5. 10. 2020 byla 
zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  
Prezenční výuka byla nahrazena výukou distanční. Uzavření školy trvalo od 5. října 2020 
s malým přerušením v listopadu a prosinci, kdy od 25. 11. 2020 probíhala prezenční 
individuální výuka 1+1 do 20. prosince 2020. Od 21. 12. 2020 byla opět zakázána osobní 
přítomnost žáků a studentů ve školách a to až do 12. dubna 2021. Od tohoto data byla opět 
zahájena prezenční individuální výuka 1+1.  
 
 
DISTANČNÍ VÝUKA A JEJÍ ZHODNOCENÍ 
 
Hodnocení - Hodnocení žáků má být přizpůsobeno částečnému nesplnění ročníkových 
výstupů ŠVP, z důvodu distanční výuky i v případě, že nebylo možno realizovat výuku dle 
stanoveného rozsahu ŠVP. S tím, že v příštím školním roce budou tyto výstupy převedeny do 
dalšího ročníku v novém školním roce. 
 
Výuka - V době distanční výuky byly nastaveny nové komunikační způsoby výuky a 
komunikace se zákonnými zástupci, která nebyla při prezenční výuce zapotřebí. Pedagogové 
používali k online výuce nejvíce tyto čtyři aplikace: Google Meet, Whats App, Skype, 
Messenger. Někteří také nahrávali pro své žáky instruktážní videa nebo nahrávky. U 
kolektivních předmětů probíhala většina výuky off-line za pomocí emailu – se zasíláním 
úkolů a tvořením společných projektů, prezentací s video komentáři pedagoga.  
 
Rozvrh hodin – ve většině byl dodržován, popřípadě upravován, tak aby mohla být online 
hodina uskutečněna, a to vždy po domluvě s rodiči a žáky.  
 
Největším problémem ve výuce byla technika a možnosti připojení. Kdy někteří žáci neměli 
možnost se připojit, nebo byl špatný signál a jiné technické problémy.  
 
Zavedením elektronických ŽK v tomto školním roce, mohla probíhat komunikace se 
zákonnými zástupci přes program Klasifikace. Zasíláním důležitých zpráv. Zpětná vazba byla 
minimální. Informace od rodičů, jejich reakci na výuku, získává škola zprostředkovaně, nebo 
podle potřeby.  
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PODMÍNKY PRO VÝUKU  
Výuka žáků probíhala v pronajaté budově klubovny ZŠ Slezská 773 a odloučeném pracovišti 
Beskydská 1140 (budova obchodní akademie - OA) v Třinci, na ZŠ v Písku, ZŠ v Bukovci a 
ZŠ ve Vendryni a komunitním centru v Mostech u Jablunkova. 
 
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 4 
pobočka Písek 2 
 
 
Klasifikace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. pololetí – bylo klasifikováno 297 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním  276 žáků 259 17 
prospělo 2 žáků 2 0 
neklasifikováno 0 žák 0 0 
neprospělo 0 žáků 0 0 
Přípravný ročník   19 žáků  19 0 
 
 
1 žákyně, která byla v 1. pololetí neklasifikována ze dvou hlavních předmětů ukončila 
studium k 31.1. 2021. 
 
 
Absence žáků 
 
Ve školním roce 2020/2021 byla v 1. pololetí průměrná absence 1,9 hodiny na žáka. Celkem 
604 omluvených hodin. V 2. pololetí byla průměrná absence 1,8  hodiny na žáka, celkem 528 
omluvených hodin. Absence v 1. i 2. pololetí byla poznamenána distanční výukou, kdy se 
absence žáků na distanční výuce nezapočítávala. 
 
 
 

1. pololetí – bylo klasifikováno 316 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním  291 žáků 272 19  
prospělo   2 žáků  2 0  
neklasifikováno 2 žáků 2   1  
neprospělo 0 žáků 0   0  
Přípravný ročník  21 žáků  21 0  
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Udělení pochval 
 
Ve školním roce 2020/2021  

 nebyly ředitelské pochvaly uděleny. 
 bylo uděleno 51 pochval třídního učitele. Z toho v 1. pololetí 19 pochval a v 2. 

pololetí 32 pochval, převážně za práci žáků během distanční výuky.  
Ostatní výsledky klasifikace jsou uvedeny v klasifikačních zprávách za 1. a 2. pololetí.  
 
 
 
 
KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY  
 
Proběhly v týdnu 31. května – 4. června 2021.  Žáci, kteří nemohli nastoupit k prezenčnímu 
studiu, vykonali zkoušku online formou, kdy zaslali nahrávku skladby ke zkoušce svému 
pedagogovi a zhodnocení zkouškové komise.  
 
Prověřování prospěchu probíhalo vykonáním těchto komisionálních zkoušek: 
 

1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  
 Po absolvování celého roku školního roku 2020/2021 v  přípravném studiu hudebního oboru 
I. i II. stupně byli žáci PS/A; PS/B a PS/II. stupně po vykonáním přijímacích zkoušek přijati 
do 1. ročníku základního studia  nebo 1. ročníku II. stupně pro školní rok 2021/2022.  

 
2. POSTUPOVÉ ZKOUŠKY 

Komisionální zkoušky absolvovala většina  žáků, a ti postoupili do vyšších ročníků. Žáci kteří 
se postupových zkoušek neúčastnili, nepokračují ve studiu.  

 
3. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY  

Zkoušky proběhly v rámci online Absolventského koncertu dne 28. 4. 2021,  absolvovalo  15 
žáků I. stupně a 3 žákyně  II. stupně. 1 žákyně vykonala zkoušku v rámci závěrečné zkoušky.  

 
4. KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY  

Ve školním roce 2020/2021 nevykonal zkoušky žádný žák. 

 
5.  ROZŠÍŘENÉ STUDIUM  

Ve školním roce 2020/2021 byli 3 žáci na základě vykonání postupové zkoušky zařazeni pro 
školní rok 2021/2022 do rozšířené výuky.  

 
6. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD)  

Ve školním roce  2020/2021 nestudoval v SPD žádný žák. 
 
 
PŘIJETÍ ŽÁKŮ K PROFESIONÁLNÍMU STUDIU  
ve školním roce 2020/2021 se nepřipravoval k talentovým zkouškám na SŠ žádný žák. 
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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 2020/2021 bylo toto 
vzdělávání omezeno z důvodu restrikcí MZ ČR a většina seminářů se také konala pouze 
v internetovém on-line prostředí. Přesto se DVPP  v tomto školním roce účastnili  3 
pedagogové.  Osvědčení o absolvování seminářů jsou založeny ve složce DVPP. 
 

 
 

g) 
Prezentace školy a mimoškolní aktivity 

 

Jarní koncert 
V pátek 28. května 2021 se naše škola připojila tradičním Jarním koncertem k oslavě 
uměleckého školství v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open. Bohužel tentokrát bez 
diváku a tak koncert proběhl formou videonahrávek, které vytvořili učitelé spolu se svými 
žáky. Účinkovali žáci od nejmladších přípravných ročníků, až po studenty druhého stupně. 
Všichni spolu vytvořili příjemnou jarní atmosféru a mohli tak potěšit rodiče a přátele školy.  
 
K celostátnímu happeningu ZUŠ Open se rovněž připojili i Žáci výtvarného oboru a vystavili 
své keramické výrobky, které vznikly během distanční výuky pod vedením paní učitelky Mgr. 
Kamily Haratkové. Své práce představili formou video prezentace 

 
Absolventský koncert 2021 
Jako každý školní rok je na jaře jedním z nejdůležitějších koncertů ten Absolventský. Konal 
se on -line 28. dubna 2021. Žáci 7. ročníku prvního stupně a studenti 4. ročníku druhého 
stupně na něm prokázali co se za období studia naučili a čeho dosáhli v uměleckém 
vzdělávání. Tentokrát se ale „díky“ Covidu leccos změnilo. Koncert se nemohl provést 
veřejně před obecenstvem, ale absolventi v rámci výuky jeden na jednoho – žák, učitel, 
nahráli v rámci výuky svá vystoupení na video. Výkony absolventů je možno shlédnout na 
našich webových stránkách.  

 
Bajky barda Beedleho - Příběh tří bratří 
Nezaháleli ani žáci muzikálového oddělení pod vedením BcA Marcely Konvičkové. Společně 
nastudovali a provedli on-line hru z Harryho Pottera, Příběh tří bratří z knihy Bajek barda 
Beedleho. Záznam je možno shlédnout na videu, které je umístěno na webových stránkách 
naší školy. 
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Výroční koncert 
Výroční koncert se uskutečnil on-line 25. března 2021 a byl věnován Dni učitelů. Naši žáci 
pod vedením svých učitelů a za pomocí rodičů nahráli v rámci distanční výuky svá vystoupení 
doma. Úroveň jednotlivých nahrávek byla na vysoké úrovni a koncert je k shlédnutí na našem 
webu. 

 
Předehrávka z pokojíčků 
Paní učitelka BcA. Marcela Konvičková nahrála se svými žáky klavírní třídy 8. února 2021 
v rámci distanční výuky třídní předehrávku nazvanou „ Předehrávka z pokojíčků“. Shlédnout 
ji můžete rovněž na našem webu. 

 
Zimní klavírní předehrávka z obýváku 
Žáci spolu s rodiči pod pedagogickým vedením paní učitelky Dagmar Tlolkové nahráli svá 
klavírní dílka v rámci distanční výuky na stránky školy. Pod vedením zkušené paní učitelky 
se jim to moc povedlo. Na web naší školy byla „Zimní klavírní předehrávka z obýváku“ 
umístěna 29. ledna 2021. 

 
Virtuální třídní předehrávky 
Do virtuálních třídních předehrávek se zapojili i další pedagogové, kteří své třídní 
předehrávky sdíleli v rámci své třídy. Tyto předehrávky uskutečnili z klavírního oddělení: 
Mgr. Elen Pustowková, oddělení el. klávesových nástrojů: Ing. Macura Filip a oddělení 
dechových nástrojů: Mgr. Labajová Radka a Mgr. Nogová Taťána. 

 
Výstavka prací výtvarného oboru 
Na webovou stránku naší školy byly umístěny i obrázky prací žáků výtvarného oboru v rámci 
distanční výuky za 1. pololetí. Keramická dílka vznikla pod vedením paní učitelky Mgr. 
Kamily Haratkové a za pomoci rodičů žáků. 

 
Zimní koncert 
15. ledna 2021 proběhl formou on-line záznamu „Zimní koncert“, který se bohužel nemohl 
uskutečnit ve školním koncertním sále. Naštěstí si naši žáci nahráli svá vystoupení doma v 
rámci distanční výuky a tak jsme se mohli zaposlouchat do nádherných melodií a shlédnout 
moc pěkná videa, které natočili rodiče našich žáků. Byla to krásná ukázka inovativního 
přístupu k prezentaci společné práce pedagogů, žáků a rodičů.  

 
Humanitární pomoc Chorvatské umělecké škole v Sisaku po zemětřesení 
29. prosince 2020 -  Ke konci roku 2020 postihlo Chorvatsko zemětřesení. Byla zasažena 
oblast města Sisaku a v něm mimo jiné, byla poničena i 140 let stará historická budova 
hudební umělecké školy. Přitom došlo také k poškození a zničení cenných hudebních 
nástrojů. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Naše škola se připojila do humanitární sbírky pro 
postiženou uměleckou školu a přímo prostřednictvím ZUŠ Střezina v Hradci Králové, bylo 
zasláno na jejich podporu 5.000 Kč. Bližší údaje o postižené škole najdete na 
www.strezina.cz 
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TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY 
 
- škola pokládá veřejná vystoupení žáků za důležitou součást hudebního vzdělání a rovněž za                   
ověřování výsledků práce učitelů.  
- Ve školním roce 2020/2021 z důvodu omezení výuky covidovou situací neprobíhaly třídní 
předehrávky formou veřejných vystoupení. Někteří pedagogové však se svými žáky vytvořili 
videonahrávky v rámci distanční výuky a spojili je do online Třídní předehrávky.  Některé 
záznamy z těchto předehrávek byly umístěny i na web školy.  
 
 
 
 
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ VYHLAŠOVANÉ MŠMT ČR: 
 
 
SOUTĚŽE ZUŠ:   
Z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR související s pandemií nemoci Covid-19 
soutěže ZUŠ neproběhly.   
 

 

     
SOUTĚŽE ŠKOLY A PŘEHLÍDKY 
Z důvodu mimořádné epidemiologické situace v ČR související s pandemií nemoci Covid-19  
se od března 2020 nekonaly žádné plánované soutěžní přehlídky.   
 
 
 
OSTATNÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE, kterých se zúčastnili naši žáci:  
 
24.6.2020   Koncert pro diakonii v Komorní Lhotce  1 žák, uč. Mgr. Černeková  Pavla 
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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 2020 
Finaudit Třinec spol. s r.o.- oprávnění KA ČR č.100 

Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek - Místek  
 
 

Termín auditu: 
26. července 2021 
 

Předmět auditu: 
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za 
období od 1.1.2020 do 31.12.2020 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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Okresní správa sociálního zabezpečení  
Palackého 115, 738 01 Frýdek - Místek  

 
 
Termín kontroly: 
8. července 2021 
 

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. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 
Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákonem 
č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Závěr kontroly : 
Nebyly zjištěny nedostatky 
 
 
 

 
 
 

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

 
 

Termín kontroly: 
1. srpna 2021 
 

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. 
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i) 
 Základní údaje o hospodaření školy 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020 

 
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy 

(v celých tisících Kč, dle Výkazu zisků a ztrát k 31.12.2020) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CELKOVÉ VÝDAJE                11 822 
v tom:   
platy 10652 
z toho:  mzdové náklady 8389 
 soc. a zdrav. pojištění  

sociální náklady 
2168 

95 
   
spotřeba materiálu a energie, služeb 840 
z toho:  spotřeba materiálu 

služby 
522 
318 

odpisy  282 
ostatní finanční náklady 6 
úroky nákladové 4 
daně a poplatky z provozní oblasti 5 
daň z příjmů  
ostatní provozní náklady 
 

0 
33 

  
CELKOVÉ PŘÍJMY 11 899 
v tom:   
školné  843 
tržby z prodeje, agentážní činnost  15 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 
dotace 11041 
 
Hospodářský výsledek  

 
77 
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j) 
 
 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Vzhledem k převažující individuální výuce se sociálně patologické jevy na naší škole 
nevyskytují. Není nutná 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 žádný konkrétní program v rámci celoživotního vzdělávání. 
 
 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 
Projekty financované z cizích zdrojů škola ve školním roce 2020/2021 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 a s Moravskoslezským krajem 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 27. září 2021 
 
Zpracovala: Kříbalová Kateřina                                                              

 
 
 
 

                                                          
   MgA. Eduard Turoň, ředitel školy 

                     


