


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 :

26.11.2020

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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Ve školním roce 2021/2022 škola eviduje jednoho dlužníka. Za 1 žáka nebylo uhrazeno
školné za 2. pololetí. Na základě toho byl tento žák Rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze
studia k 1.5.2022. 

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 2021/2022:

 nikdo nepožádal o poskytnutí.

Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově. Za 1. pololetí bylo splatné do 15. 10.
2021 a za 2. pololetí do 15. 3. 2022. 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 -
20 žáků a pronájmu na období letních prázdnin - 10 žáků. Jednalo se o nájem kytar, houslí,
keyboardů a příčných fléten. 

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 
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Výše půjčovného: 
zobcová flétna měsíčně 50,-Kč
housle, kytara, keyboard, dudy, violoncello, příčná flétna měsíčně 100,-Kč



Hra na housle předseda: MgA. 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 30.9.2021)
1. Mgr. Černeková Pavla klavír, keyboard
2. Bc. Divín  Pavel DiS. zpěv
3. Mgr. Haratková Kamila VO
4. Bc. Khabibullin Denis žánrová a basová kytara, bicí
5. MgA. Klodová Ellen housle, klavír
6. BcA. Konvičková Marcela, DiS. klavír
7. Mgr. Lipowská Petra keyboard
8. Mgr. Labajová Radka, zástupce ŘŠ HN, flétny
9. Ing. Macura Filip keyboard
10. Meššo Jozef, DiS. kytara
11. BcA. Morcinek Radek zpěv
12. Morcinková Aleksandra kytara
13. Mgr. Nogová Taťána HN, flétny
14. Pak Josef DiS. žánrová a basová kytara, keyboard
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. Mgr. Ziętková Aneta DiS. klavír
24. Zogata Jiří keyboard, sl. gajdy, housle
25. Zoňová Dana klavír
26. BcA. Žurková Vanda klavír

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 30.9.2021: 17,4

Fyzicky celkem: 30                                        z toho pedagogové: 26            THP: 4
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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 informativní letáček pro rodiče, že jejich dítě má předpoklady ke studiu hudebního oboru
na naší škole.

PRŮZKUM HUDEBNOSTI

Pro školní rok 2022/2023 provedla průzkum hudebnosti Mgr. Petra Lipowská na ZŠ Slezská
ve dnech 3. až 5. května 2022. Bylo prozkoušeno celkem 60 žáků. 9 žáků bylo přihlášeno ke
studiu.

Na pobočce ve Vendryni byl průzkum hudebnosti proveden Mgr. Radkou Labajovou dne 3.
května 2022. Bylo prozkoušeno 33 žáků. 8 žáků bylo přihlášeno ke studiu.

b) formou PROZKOUŠENÍ INDIVIDUÁLNÍCH ZÁJEMCŮ – po vyhlášení termínů
talentových zkoušek se rodiče dostaví se svým dítětem k talentovým zkouškám. O přijetí žáka
ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení - talentové zkoušky.
V přijímacím řízení se zjišťují předpoklady ke vzdělávání. 

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023 proběhly v termínu od 13. do 15. června 2022 na
hlavní budově v Třinci i pro pobočku ve Vendryni; 2. června 2022 na ZŠ v Písku i pro
pobočku v Bukovci a 16.června 2022 na pobočce v Mostech u Jablunkova. Celkem se
dostavilo k talentovým zkouškám 50 zájemců o studium. 

Zájemci, zasílali na školu přihlášky pomoci internetové aplikace programu Klasifikace. Zá-
konní zástupci přihlášku v den talentových zkoušek podepsali a potvrdili. 

Pro školní rok 2022/2023 bylo přijato celkem 52 uchazečů o studium. 
 do hudebního oboru  - 17 žáků do přípravného studia a 27 žáků do základního studia, 
 do výtvarného oboru - 8 žáků do základního studia. 

Z kapacitních důvodů nebylo možno přijmout 17 uchazečů o studium i přes úspěšné vykonání
talentové zkoušky. Tito žáci mohou být ještě přijati pokud se měsíce září 2022 odhlásí někteří
žáci ze studia. 

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).
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e)
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo podle ŠVP. 
ŠVP je umístěn na webových stránkách školy a každý pedagog má výtah z ŠVP pro svůj obor.

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 314 žáků Hudební obor Výtvarný obor
s vyznamenáním 273 žáků 264 9
prospělo 8 žáků 8 0
neklasifikováno 0 žák 0 0
neprospělo 0 žáků 0 0
Přípravný ročník 33 žáků 33 0

Absence žáků
Ve školním roce 2021/2022 byla v 1. pololetí průměrná absence 5,87 hodiny na žáka. Celkem
1873 omluvených hodin. V 2. pololetí byla průměrná absence 6,87 hodiny na žáka, celkem
1933 omluvených hodin a 1 neomluvená hodina. 
Udělení pochval
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1. pololetí – bylo klasifikováno 319 žáků Hudební obor Výtvarný obor
s vyznamenáním 279 žáků 268 11
prospělo   10 žáků 10 0 
neklasifikováno 0 žáků 0 0 
neprospělo 0 žáků 0  0 
Přípravný ročník 30 žáků 30 0 



Ve školním roce 2021/2022 

 byly uděleny 4 pochvaly ředitele školy, za vzornou reprezentaci školy těmto žákům:

Všianský Jakub (2.roč., populární zpěv) učitel: Bc. Divín Pavel 
Macura Julia (6.roč., populární zpěv) učitel: BcA. Morcinek Radek 
Tomáš Motyka (3.roč., cimbál) učitel: MgA. Turoň Eduard
Benková Adriana (7.roč., slezské gajdy) učitel: Zogata Jiří

 bylo uděleno 45 pochval třídního učitele. Z toho v 1. pololetí 3 pochvaly a v 2.
pololetí 42 pochval, převážně za účast na školních kolech soutěží, vzornou přípravu na
výuku a vystupování na koncertech. 

Ostatní výsledky klasifikace jsou uvedeny v klasifikačních zprávách za 1. a 2. pololetí.

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 

Proběhly v týdnu 6. června – 10. června 2022. Prověřování prospěchu probíhalo vykonáním
těchto komisionálních zkoušek:

1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
Po absolvování celého roku školního roku 2021/2022 v přípravném studiu hudebního oboru
I. i II. stupně byli žáci PS/A; PS/B a PS/II. stupně po vykonáním talentových zkoušek přijati
do 1. ročníku základního studia nebo 1. ročníku II. stupně pro školní rok 2022/2023. 1 žákyně
přípravného studia, nebyla přijata ke studiu hudebního oboru. 

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 
2 absolventi vykonali závěrečnou zkoušku. U ostatních absolventů proběhly zkoušky v rámci
Absolventského koncertu dne 13. dubna 2022, absolvovalo 11 žáků I. stupně a 1 žákyně II.
stupně. Ostatní absolventi vystoupili na Jarním koncertě (5) a v rámci Třídních předehrávek
(4). Celkem absolvovalo ve školním roce 2021/2022 - 21 žáků I. stupně a 2 žáci II. stupně.

4. KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY 
Ve školním roce 2021/2022 nevykonal zkoušky žádný žák.

5.  ROZŠÍŘENÉ STUDIUM 
Ve školním roce 2021/2022 byla 1 žákyně na základě vykonání postupové zkoušky zařazena
pro školní rok 2022/2023 do rozšířené výuky. 

6. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD) 
Ve školním roce  2021/2022 nestudoval v SPD žádný žák.
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PŘIJETÍ ŽÁKŮ K     PROFESIONÁLNÍMU STUDIU   
ve školním roce 2021/2022 se nepřipravoval k talentovým zkouškám na SŠ žádný žák.

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 2021/2022 se DVPP
zúčastnili  4 pedagogové.  Osvědčení o absolvování seminářů jsou založeny ve složce DVPP. 

g)
Prezentace školy a mimoškolní aktivity

Koncert pedagogů - JAM SESSION "Den poté"

Koncert pedagogů pod názvem JAM SESSION „Den poté“ proběhl v koncertním sále naší
školy 26. října 2021. Na programu byly v první půli koncertu známé jazzové skladby a
standarty, v druhé polovině pak rockové skladby a popové písně. Koncert byl uskutečněn v
rámci výročí založení Československé republiky. Účinkoval orchestr složený z pedagogů naší
školy, jako host účinkoval pan Zbygniev Kaleta, špičkový Ostravský saxofonista, bývalý
absolvent ZUŠ Třinec. Publikum bouřlivě odměnilo jednotlivá instrumentální sóla i výkony
účinkujících umělců a na závěr koncertu si ještě vyžádalo krátký hudební přídavek. Je vidět,
že naši pedagogové nejsou jen učitelé hudby, ale i opravdoví výkonní umělci.

Adventní hudební podvečer

24. prosinec 2021 - Koncert byl prezentován on line na našich webových stránkách viz.
Adventní hudební podvečer - YouTube 

Výtvarný obor - Advent 2021

V rámci vánočních svátků představili žáci výtvarného oboru i malou výstavku keramických 
výrobků  s vánoční tématikou, které vznikly pod uměleckým vedením paní učitelky Mgr. 
Kamily Haratkové. 
Odkaz: Výtvarný obor - Advent 2021 - Google Photos 
Školní kolo soutěže ve hře na lidové nástroje 2022
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Dne 25. ledna 2022 proběhlo v našem koncertním sále školní kolo soutěže ve hře na lidové
nástroje. Zúčastnili se dva žáci, Tomáš Motyka na cimbál a Adriana Benková na slezské
gajdy. Spolu pak zahráli v kategorii komorní hudba - cimbál spolu s gajdami. Oba zahráli
výborně a získali 1. místa ve svých kategoriích a zároveň postup do krajského kola soutěže
ZUŠ lidových nástrojů, které se bude konat v dubnu v Havířově. 

Školní kolo soutěže ve hře na flétny

V pondělí 7. února 2022 se v naší SZUŠ konalo školní kolo soutěže ve hře na dechové
dřevěné nástroje. Účastnit se mělo celkem 14 žáků z flétnových tříd Mgr. Taťány Nogové a
Mgr. Radky Labajové, avšak díky současným coronavirovým opatřením se účastnilo celkově
11 žáků. Soutěžilo zde 9 žáků ve hře na zobcovou flétnu a 2 žáci ve hře na příčnou flétnu.
Klavírní doprovody všem zajistila paní učitelka Mgr. Pavla Černeková. Všichni se snažili a ve
svých kategoriích získali hezké umístění. Největší úspěch sklidili ve hře na zobcovou flétnu
tito žáci za 1. místa, Marek Michalik ve 3. kategorii, Stella Martynková a Eliška Skupieńová
ve 4. kategorii, Zuzana Szkanderová v 5. kategorii. 

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu

Dne 1. března 2022 se uskutečnila soutěž v sólovém zpěvu ve Frýdku-Místku, kde soutěžili
žáci základních uměleckých škol. Tato soutěž, pořádaná MŠMT, je zaměřená na klasický
zpěv. Když vezmeme v úvahu, že v naší škole v současnosti studují všichni žáci zpěv
populární, musíme o to více vyzdvihnout úspěch našich reprezentujících zpěváků. V kvalitní
konkurenci si nejlépe vedl Jakub Všianský, který obsadil 2. místo v druhé kategorii. Třetí
místo v početné první kategorii obsadila Nela Müllerová a v rámci vyšších kategorií nám
udělal radost Jindřich Cieslar, který dostal cenu poroty (kategorie sedmá). Své žáky na tuto
soutěž připravovali Bc. Pavel Divín, DiS. a BcA. Radek Morcinek a k úspěchu také dopomohl
klavírní doprovod Mgr. Pavly Černekové. 

Výroční koncert

Po delší covidové odmlce se 29. března 2022 opět konal tradiční Výroční koncert naší školy.
Ten je vždy spojen s oslavou dne učitelů a i tentokrát naši žáci svými pěknými hudebními
výkony potěšili své pedagogy, kteří je na koncert zodpovědně připravili. Zároveň potěšili
početné publikum a to jejich výkony odměnilo bouřlivým potleskem. Výtěžek z dobrovolných
darů byl v celé výši zaslán na pomoc uprchlickým rodinám válkou postižené Ukrajiny
prostřednictvím humanitární organizace Adra.

Krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje

V pátek 8. dubna 2022 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na lidové nástroje Základních
uměleckých škol vyhlašované ministerstvem školství. Soutěž se konala v prostorách Základní
umělecké školy L. Janáčka v Havířově. Naši školu reprezentovali dva žáci. Ve hře na cimbál
to byl Tomáš Motyka ze třídy MgA. Eduarda Turoně, ve hře na slezské gajdy to byla Adriana
Benková ze třídy pana učitele Jiřího Zogaty a oba společně soutěžili v kategorii komorní hra
cimbál a gajdy. V soutěži dosáhli skvělých výsledků a byli oceněni odbornou porotou. Tomáš
získal ve třetí kategorii 1. místo a Adriana ve své kategorii 1. místo s postupem do ústředního
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kola. Spolu pak získali 2. místo ve hře na cimbál a gajdy a zvláštní ocenění poroty za
„nápadité zpracování repertoáru". 

Absolventský koncert 2022

Ve středu 13. dubna 2022 se konal v koncertním sále školy Absolventský koncert. Program 
koncertu, který pedagogové připravili pro své absolventy, byl velmi bohatý a měl velký ohlas 
a úspěch u publika. Koncert byl slavnostním a důstojným ukončením dlouholetého studia 
žáků a zároveň vizitkou kvalitní práce našich pedagogů. 

JARNÍ KONCERT - ZUŠ Open

V pátek 27. května 2022 se konal v našem koncertním sále SZUŠ Tutti music Jarní koncert,
který na rozdíl od toho minulého v online verzi, mohl být již naživo i s publikem. Tento
koncert se pořádal také v rámci 6. ročníku celorepublikového happeningu ZUŠ Open, přičemž
jde o jakési zviditelnění systému ZUŠ jakožto moderního způsobu vzdělávání, práce a
úspěchu škol na celostátní úrovni i v rámci regionů. Program byl bohatý a kromě fléten,
zpěvu, kytar a keyboardu jsme zde mohli slyšet především umění hry na klavír, které vévodilo
celé akci. 

Celostátní soutěž ve hře na lidové nástroje - Mikulov 2022

Skvělého úspěchu dosáhla naše žákyně Adriana Benková. V celostátním kole soutěže ZUŠ
pořádané Ministerstvem školství ve hře na lidové nástroje - obor hra na dudy získala ve své
kategorii do 15 let 1. místo a je tak v současné době nejlepší gajdoškou v republice. Na tomto
úspěchu má velký podíl i její učitel Jiří Zogata, který ji na tuto soutěž velmi dobře připravil. 

Úspěchy pěveckého oddělení

Letošní rok se pro naše mladé zpěváky znovu otevřela pódia a mohli zpívat. Nezaháleli a
spolu se svými pedagogy Radkem Morcinkem a Pavlem Divínem vyrazili zpívat a soutěžit. V
pěvecké soutěži Bystřický zvoneček 2022 se soutěže zúčastnil Jakub Všianský (P. Divín),
který na této soutěži vybojoval krásné 2. místo. 
Naši zpěváci dále zpívali v Okresním  kole  soutěže ZUŠ vyhlašované Ministerstvem školství a
to v kategorii sólový a komorní zpěv, kde si vyzpívali Jakub Všianský 2. místo a Nella
Müllerová krásné 3. místo. V 6. kategorii se zúčastnil Jindřich Cieslar (Morcinek R.), který
přivezl čestné uznání 1. stupně.
Mimo regionální akce jako Velikonoční jarmark města Třince    mohli žáci populárního zpěvu
doprovodit svým zpěvem taky známého zpěváka Martina Chodůra, který svým koncertem
vzdával poctu velkým českým hlasům. 
V neposlední řadě zazní jméno Julia Macura (R. Morcinek), která se probojovala do
superfinále mezinárodní pěvecké soutěže Festiwal Piosenki Dziecięcej 2022, kde se stala
absolutní vítězkou soutěže. 
Poslední soutěžní událostí, které se naši žáci zúčastnili byla regionální pěvecká soutěž
Rozvíjej se poupátko, která nabízela dvě soutěžní kola, regionální a finále. Do finále se
probojovali Jakub Všianský (Divín P.) a Laura Humel (Morcinek R.) a rovnou si přivezli ceny
absolutních vítězů ve své kategorii.
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Koncert filmové hudby 2022

Ve čtvrtek 23. června 2022 naše Soukromá ZUŠ Tutti Music v Třinci zrealizovala projekt
KoFiHu. Jednalo se o Koncert filmové hudby, kdy byly  k slyšení známé pohádkové a
filmové melodie. Vše dotvořila projekce k daným snímkům, která celé vystoupení zpestřila a
obohatila. Jednotlivá hudební čísla byla prokládána dramatizací pohádky Alenka v říši divů,
kterou si připravili žáci v předmětu Muzikál. Dva koncerty byly věnované v dopoledních
hodinách žákům ZŠ a MŠ  a odpolední představení bylo pro rodiče a další hosty SZUŠ.
Veliké poděkování patří zejména paní učitelce Marcele Konvičkové za skvělý nápad a celou
realizaci projektu, a také panu učiteli Petru Turoňovi za propagační materiály a krásnou
projekci. Spolu s panem učitelem Radkem Morcinkem navíc zvládli bezproblémový
technický chod celé akce. Dík patří také všem učitelům, kteří na toto vystoupení připravili své
žáky. Pro všechny zúčastněné to byl úžasný den, kdy bylo skvělé pozorovat vystupující žáky,
které to moc bavilo a byli pyšní na to, že v něčem tak tvořivém, mohou vystupovat! 

TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY

- škola pokládá veřejná vystoupení žáků za důležitou součást hudebního vzdělání a rovněž za
ověřování výsledků práce učitelů. 
- Ve školním roce 2021/2022 z důvodu omezení výuky covidovou situací neprobíhaly třídní
předehrávky v 1. pololetí formou veřejných vystoupení. Někteří pedagogové však se svými
žáky vytvořili videonahrávky v rámci distanční výuky a spojili je do online Třídní
předehrávky.  Takto uspořádalo TP 11 pedagogů. 
V 2 pololetí již probíhaly TP veřejně, dle plánu. TP proběhly u všech pedagogů v měsících
květen a červen 2022. 
 

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ   VYHLAŠOVANÉ MŠMT ČR  :

1. SOUTĚŽE ZUŠ  
 
Školní kola soutěže: 

 ve hře na lidové nástroje proběhlo 25. ledna 2022
Výsledková listina:

HRA NA CIMBÁL
III. kategorie:
Motyka Tomáš učitel: MgA. E. Turoň 1. místo s postupem do kraj. kola

HRA NA DUDY
V. kategorie:
Benková Adriana učitel: J. Zogata 1. místo s postupem do kraj. kola

KOMORNÍ HRA 
III. kategorie:
Motyka Tomáš učitel: MgA. E. Turoň 
Benková Adriana učitel: J. Zogata 1. místo s postupem do kraj. kola
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 ve hře na flétnu proběhlo 7. února 2022  
Výsledková listina:

ZOBCOVÉ FLÉTNY
II. kategorie:
Marie Kovalová učitel: Mgr. R. Labajová 2. místo

III. kategorie: 
Marek Michalik učitel: Mgr. T. Nogová 1. místo

IV. kategorie:
Eliška Skupieńová učitel: Mgr. T. Nogová 1. místo
Stella Martynková učitel: Mgr. R. Labajová 1. místo
Eliška Gráfová učitel: Mgr. R. Labajová 3. místo

V. kategorie:
Zuzana Szkanderová učitel: Mgr. R. Labajová 1. místo
Jakub Křevký učitel: Mgr. R. Labajová 2. místo
Ema Bocková učitel: Mgr. R. Labajová 3. místo

VI. kategorie:
Teresa Kaszper učitel: Mgr. R. Labajová 2. místo

PŘÍČNÉ FLÉTNY
X. kategorie:
Krystyna Feberová učitel: Mgr. T. Nogová 1. místo
Petr Lipus učitel: Mgr. T. Nogová 3. místo

 ve zpěvu proběhlo 11. února 2022  
Výsledková listina:
I. kategorie:
Müllerová Nela  učitel: Bc. P. Divín  1. místo s postupem 

II. kategorie:
Všianský Jakub  učitel: Bc. P. Divín 1. místo s postupem 

III. kategorie: 
Cienciala Lukáš  učitel: BcA. R. Morcinek 1. místo 

VII. kategorie 
Cieslar Jindřich  učitel: BcA. R. Morcinek 1. místo s postupem 

Okresní kolo soutěže ZUŠ MŠMT 

Sólový a komorní zpěv – 1. března 2022 na ZUŠ Frýdek - Místek 
Výsledková listina:

I. kategorie:
Müllerová Nela  učitel: Bc. P. Divín  3. místo 
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II. kategorie:
Všianský Jakub  učitel: Bc. P. Divín 2. místo 

VII.a) kategorie 
Cieslar Jindřich  učitel: BcA. R. Morcinek čestné uznání 

Krajské kolo soutěže ZUŠ MŠMT

Hra na cimbál, dudy, komorní hra s     cimbálem a s     dudami   – 8. dubna 2022,  ZUŠ L. 
Janáčka Havířov 

Výsledková listina:

HRA NA CIMBÁL
III. kategorie:
Motyka Tomáš učitel: MgA. E. Turoň 1. místo

HRA NA DUDY
IV. kategorie:
Benková Adriana učitel: J. Zogata 1. místo s postupem do ústředního 
kola

KOMORNÍ HRA s cimbálem, komorní hra s dudami
III. kategorie: Slezská gajdy a cimbál
Motyka Tomáš učitel: MgA. E. Turoň 
Benková Adriana             učitel: J. Zogata 2. místo + zvláštní ocenění poroty za 

nápadité zpracování repertoáru

Ústřední kolo soutěže ZUŠ MŠMT: 

Hra na dudy – 26. - 27. května 2022, na ZUŠ v Mikulově

IV. kategorie:
Benková Adriana učitel: J. Zogata 1. místo 

2. SOUTĚŽE ŠKOLY A PŘEHLÍDKY

Ve školním roce 2021/2022 se naše škola účastnila těchto přehlídek. 

Okresní klavírní přehlídka - 10. března 2022,  ZUŠ Frýdek – Místek,  uč. Tlolková Dagmar
– 1 žákyně

Krajská kytarová přehlídka „KYTARA 2022“ - 7. dubna 2022, ZUŠ Frýdek – Místek, uč. 
Strumienský Ivo– 1 žákyně
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OSTATNÍ MIMOŠKOLNÍ AKCE,   kterých se zúčastnili naši žáci:   

7.12.2021 Mikulášský konc. , Domov Se-
niorů Pohoda, Třinec

12 žáků uč. Mgr. Nogová T. a uč.
BcA. Morcinek R.

13.-24.3.2022 Festiwal Piosenky Dzieciecej 1 žák uč. BcA. Morcinek R. 

6.4.2022 Pěvecká soutěž Bystřický
zovnek, Bystřice n. O.

1 žák uč. Bc. Divín P.

7.4.2022 Kytarová přehlídka Frýdek –
Místek „Kytara 2022“

1 žák uč. Strumienský I. 

10.4.2022 Velikonoční Jarmark Třinec –
M. Chodůr a sbor

10 žáků uč. BcA. Morcinek R.

11.5.2022 Przegladzie Cieszynskiej piesni
ludowej – soutěž

1 žák uč. Bc. Divín P.

12.5.2022 Pěvecká soutěž Rozvíjej se pou-
pátko, Střítež 

1 žák uč. Bc. Divín P.

24.5.2022 Třídní koncert Jablunkov 2 žáci uč. Zoňová D. 

28.6.2022 Letní koncert v Bystřici 3 žáci uč. Mgr. Černeková P.
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h)

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí, ostatní kontroly 

Česká školní inspekce: 

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát
Matiční 20, 702 00 Ostrava

Termín kontroly:
2.– 4. listopadu 2022

Kontrolované období:
školní rok 2021/2022

Předmět kontroly:
1. Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání. 
2. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušného
školního vzdělávacího programu.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu

Výsledek kontroly:
1. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
2. Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků
hodnocení požadovaných dle §5 odst. 3 písm.b) zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

Ostatní kontroly: 

Audit 2021
Finaudit Třinec spol. s r.o.- oprávnění KA ČR č.100

Zámecké náměstí 1263, 738 01 Frýdek - Místek 

Termín auditu:
13. července 2022

Předmět auditu:
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření za
období od 1.1.2021 do 31.12.2021 zpracované s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. o
poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění
pozdějších předpisů. 

Výrok auditora :  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 2021

Hospodářský výsledek, náklady a výnosy
(v celých tisících Kč, dle Výkazu zisků a ztrát k 31.12.2021)
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CELKOVÉ VÝDAJE               12 901
v tom: 
platy 11 663
z toho: mzdové náklady 8 749

soc. a zdrav. pojištění  
ostatní náklady

2 831
83

Výkonová spotřeba 774
z toho: spotřeba materiálu

služby
461
313

odpisy 420
ostatní finanční náklady 6
úroky nákladové 0
daně a poplatky 6
daň z příjmů 
ostatní provozní náklady

0
32

CELKOVÉ PŘÍJMY 12 959
v tom: 
Tržby z prodeje výrobků a služeb 782
tržby z prodeje, agentážní činnost 7
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 300
dotace 11 870

Hospodářský výsledek 58

 



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 2021/2022 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 29. září 2022

Zpracovala: Kříbalová Kateřina                                                             

                                                         
   MgA. Eduard Turoň, ředitel školy
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