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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  

  

Identifikátor školy: 600 003 949 

IZO: 048 759 376 

IČO: 640 85147 

 

Telefon: 

 

558 551 991  - ředitelna SZUŠ – pevná linka 

602 727 041  - služební mobil ředitele 

602 769 012  - služební mobil zástupce ředitele 

  723 165 815  - služební mobil admin. pracovnice                           

 

 

 

 

e-mail: szustrinec@seznam.cz 

www: szustrinec.cz 

 

Místa poskytovaného vzdělání: Slezská 773, Třinec – Lyžbice, 739 61   

 Bystřice nad Olší č. 848, 739 95  

 Bukovec č. 214, 739 84 

 Mosty u Jablunkova č. 750, 739 98 

 Vendryně 236, 739 94 

Údaje o vedení školy: � statutární orgán a jednatel společnosti: Jitka Turoňová 

� ředitel školy: MgA. Eduard Turoň  

� zástupce ředitele: Jitka Diasová     

 � poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří    

všichni pedagogičtí pracovníci. 

  

Datum zařazení do sítě: 

 

1.9.1994 

Poslední změna zařazení:  

Kapacita školy dle zařazení:     

13.4.2010 

320 žáků 
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Zařazení do sítě škol: 
Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC  spol. s r.o. byla zařazena do sítě škol a 
během její činnosti proběhly v rejstříku škol a školských zařízení tyto změny: 

a) k 1.9.1994 ze dne 25.3. 1994 –Soukromá základní umělecká škola 
b) druhé zařazení do sítě škol dne 30.5. 1996 – změna zřizovatele na právnický subjekt: 

TUTTI MUSIC spol. s r.o.  
c) třetí zařazení do sítě škol dne 16.5.1997 – změna obchodního jména na: Soukromá 

základní umělecká škola TUTTI MUSIC  spol. s r.o.  
d) zařazení do sítě škol ze dne 13.11.1998 – změna číselných identifikací škol   
e) zařazení do sítě škol ze dne 18.7.2006 – změna adresy odloučeného pracoviště  a 

jmenování nového ředitele školy 
f) zařazení do sítě škol ze dne 20.9.2006 – výmaz statutárního orgánu 
g) ze dne 3.6.2008 – s účinností od 1.9. 2009 navýšení kapacity školy na 250 žáků, 

změna místa poskytovaného vzdělání v Bystřici nad Olší 
h) ze dne 6.11.2008 – s účinností od 1.9.2009 navýšení kapacity školy na 320 žáků 
i) ze dne 30.7.2009 – s účinností  od 1.9.2009 zápis do školského rejstříku výtvarný obor  

(na dobu jednoho školního roku) 
j) ze dne 13.4.2010 – s účinností od 1.9.2010 zápis do školského rejstříku výtvarný obor 

a místo poskytovaného vzdělání Vendryně 236, 73994 
k) ze dne 18.9.2012 – s platností od 18.9.2012 se do školského rejstříku zapisuje ředitel 

MgA. Eduard Turoň a provádí se výmaz ředitelky Jitka Diasová 
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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, studium 
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.  Výuka probíhá formou 
individuálního, skupinového a kolektivního vyučování.  
 

  
V HUDEBNÍM OBORU se vyučuje:  

Přípravné studium (PS)  
 
 
 

– 
 
 
–  

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

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

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

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

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

- hra na zobcovou flétnu, keyboard –  individuálně, nebo ve skupině 2 - 4 žáků  + 1 hodina 
hudební teorie = celkem 2 hod.týdně. 

 
 
 
 
 

VE VÝTVARNÉM OBORU se vyučuje:  
 

- Přípravné studium (PS) 

 

–  

 

kolektivně  - 2 hodiny týdně   
- výtvarná výchova –  kolektivně - 3 hodiny týdně 
Výuka výtvarného oboru zahrnuje plošnou tvorbu (kresbu, malbu, grafiku), prostorovou tvorbu 
(modelování, keramiku), akční tvorbu a výtvarnou kulturu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Žáci hudebního a výtvarného oboru školní rok 2014/2015
(k 30.9.2014)
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Údaje o počtu žáků:  
 
K  30.9.2014 byl stav žáků celkem 311toho: 

v hudebním oboru 292 žáků,  
ve výtvarném oboru 19 žáků. 
 

Během školního roku  
v hudebním oboru vystoupilo 16 žáků a 21 žáků přistoupilo, 
ve výtvarném oboru vystoupili 4 žáci a 4 žáci přistoupili 
a 2 žáci byli vyloučeni Rozhodnutím ředitele školy, z důvodu neuhrazení 
školného.  

 
Na konci školního roku byl stav žáků celkem 314 žáků:  

v hudebním oboru 295 žáků, 
ve výtvarném oboru 19 žáků. 

 
 
 
 
 

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

 
Ve školním roce 2014/2015 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 – týká se studia v plném rozsahu, nikoli druhého nástroje 

nepovinného (obligát) 
Tuto slevu využilo 40 sourozenců a 10 žáků, kteří studují 2. nástroj.  
 
Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově. Za 1. pololetí je 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 2014/2015 neuhradili školné za 1. 
pololetí 2 žáci, kteří byli z tohoto důvodu na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeni ze 
studia.  
 
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 2014/2015 požádali o poskytnutí slevy na školném ze 
zdravotních důvodů 3 žáci.  
 
 

HUDEBNÍ OBOR :    
 
přípravné studium - PS/A  
 

1.pololetí 
2.pololetí 

1 050,- 
1 150,- 

Kč 
Kč 

 
přípravné studium - PS/B 
 

shodné s hrou na nástroj 
individuálně  

hra na nástroj ve skupině 
-  kytara, populární zpěv, zob. flétna, keyboard 
  

pololetně  1 150,- Kč 

hra na nástroj individuálně 
-  klavír, sólový zpěv, housle, dudy, violoncello, příčná flétna  
 

-“- 1 250,- Kč 

hra na nástroj individuálně 
-  kytara, populární zpěv, zob. flétna, keyboard, bicí  
 

-“- 1 500,- Kč 

hra na druhý nástroj – nepovinný (obligát) 
 

-“- 550,- Kč 

VÝTVARNÝ OBOR:     
    
přípravné studium 
 

-“- 900,- Kč 

výtvarný obor -“- 1000,- Kč 
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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 2014/2015 využilo možnost pronájmu hudebního nástroje 20 žáků. Jednalo 
se o kytary, dudy, housle a keyboardy.  
 
 
 
 
Předmětové komise:  
 

Mezičlánkem k předávání informací od ředitele k učitelům a naopak, jsou předmětové komise 
v tomto složení:  
 

Hra na klavír předseda:  p. uč. Dagmar Tlolková 
Hra na kytaru 
     - klasická kytara 

 
předseda:  

 
p. uč. Aleksandra Morcinková 

     -  žánrová kytara předseda:  p. uč. Mgr. Jaromír Volný  
Hra na dechové nástroje předseda:  p. uč. Věra Frydryšková  
Hra na housle předseda:  p. uč. Gerhard Tlolka 
Hra na keyboard předseda:  p. uč. Petr Turoň  
Hra na bicí nástroje předseda: p. uč. MgA. Daniel Kloda  
Zpěv předseda: p. uč. Bc. Sabina Vacková  
Hra na dudy předseda: p. uč. Jiří Zogata 
NoH, HN 
Výtvarný obor 

předseda: 
předseda: 

p. uč. Jitka Diasová 
p. uč. Jitka Turoňová 

 
Úkolem předsedů předmětové komise je učitele stejného nástroje kontaktovat, sjednocovat, 
podchycovat jejich poznatky a v neposlední řadě určovat složení soutěžních a zkouškových 
komisí. Výsledky veškerých jednání pak přenášet k vedení školy, a opačně  –  pokyny školní, 
okresní  a krajské předávat učitelům = členům předmětové komise.  
 
 

 
 
 

Výše půjčovného:     

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

zobcová flétna měsíčně 30,- Kč 

keyboard měsíčně 100,- Kč 
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c) 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 
Pedagogičtí zaměstnanci (stav k 30.9.2014):  

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ VYUČUJE 

1. MgA. Eduard Turoň – ředitel školy 
 

klavír 

2. Jitka Diasová – zástupce ředitele  HN, klavír  

3. Daniela Bartulcová  klavír 

4. Vladislav Bartulec  klavír, kytara, keyboard, NoH 

5. Věra Frydryšková  zobcová flétna, příčná flétna  

6. Hana Hankeová  klavír 

7. Mgr. Anna Kajzarová  zpěv 

8. MgA. Daniel Kloda  bicí, housle 

9. Marcela Konvičková Dis. klavír 

10. Mgr. Simona Krsičková zobcová flétna 

11. Mgr. Petra Lipowská keyobard 

12. Jozef Meššo Dis. kytara 

13. Radek Morcinek  zpěv 

14. Aleksandra Morcinková kytara 

15. Danuše Palowská  klavír 

16. Ing. Vladislav Petrášek  kytara 

17. Ivo Strumienský  kytara 

18. Pavel Pilch  bicí 

19. Gerhard Tlolka  keyboard, housle 

20. Dagmar Tlolková  klavír 

21. MgA. Zuzana Tlolková  klavír 

22. Petr Turoň  klavír, keyboard 

23.  Jitka Turoňová  VO 

24. Bc. Sabina Vacková  NoH, HN, zpěv 

25. Mgr. Jaromír Volný  kytara, zobcová flétna 

26. Ing. Oldřich Volný  kytara 

27. BcA. Daniela Worková  klavír 

28. Jiří Zogata, ved. uč. pobočky keyboard, dudy, housle, NoH, HN 

29. Dana Zoňová  klavír, zobcová  flétna 

 
Přepočtený stav pedagogických pracovníků  :      12,880 
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Provozní zaměstnanci:  

 

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

1. Jitka Turoňová  Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti 

2. Věra Biela  uklízečka 

3. Kateřina Skarková  sekretářka, admin. pracovnice 

4. Petr Turoň  
 

správce ICT  

 
Přepočtený stav nepedagogických pracovníků  :     2,8 

  
Přepočtený počet zaměstnanců: 15,68  
Fyzicky celkem: 33            z toho pedagogové: 29             THP: 4 

 
 

d) 
Přijímací řízení a přijetí žáků do školy 

 
Škola umožňuje dva způsoby přijímacího řízení: 
 
a) formou průzkumu hudebnosti, kdy se pověřený učitel naší školy po předchozím 
projednání s třídními učiteli dostaví ve stanoveném termínu přímo na vybranou ZŠ. Přezkouší 
se všechny děti 1. tříd ZŠ, výsledky na školním tiskopise se vyhodnotí a vybrané děti obdrží 
do týdne přihlášku s informativním letáčkem pro rodiče. 
 

Průzkum hudebnosti 

- v prvních třídách na ZŠ Slezská provedla průzkum pro školní rok 2015/2016 Mgr. Petra 
Lipowská ve dnech 4. – 6. května 2015. Bylo prozkoušeno celkem 57 žáků. Na pobočce 
ve Vendryni byl průzkum hudebnosti proveden Bc. Sabinou Vackovou a Petrem 
Turoněm 4. května 2015. Bylo prozkoušeno 39 žáků.   

-  na ZŠ v Písku, kde bude od 1.9.2015 otevřena nová pobočka naší školy, provedl 
průzkumy hudebnosti v prvních a druhých třídách Mgr. Jaromír Volný.    

 
b) formou individuálních zájemců – po domluvě s kanceláří školy se rodiče dostaví se svým 
dítětem k talentovým zkouškám. Po prozkoušení se výsledek projedná přímo na místě s rodiči, 
v případě doporučení obdrží přihlášku k vyplnění. V opačném případě se doporučí buď odklad 
nebo zvolení jiné aktivity. 
 

Talentové zkoušky 

- na základě úspěšného vykonání talentových zkoušek, bylo k 30.6.2015 přijato pro školní 
rok 2015/2016 12 žáků.   

Přijímání žáků do naší školy se závazně řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou o základním 
uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.. Množství přijatých dětí je omezeno kapacitou školy, 
její oborovostí a naplněností jednotlivých tříd. Přijatí žáci studují podle platného Školního 
vzdělávacího plánu (ŠVP) . 
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e) 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

Ve školním roce 2014/2015 přešlo ŠVP do třetího ročníku I. i II. stupně. 
Došlo ke změně  rozsahu vyučování podle ŠVP ve hře na keyboard a př íčnou 
flétnu. Tyto nástroje se sjednotily v délce studia I. stupně s ostatními hudebními nástroji a 
jejich studium bude 7 leté (1. - 7. ročník).  
 
Od 4.ročníků nadále platily původní učební plány. Pro hudební obor ze dne 26.6.1995 čj. 
18418/95 s platností od 1.9.1995 pro Základní umělecké školy vydanými MŠMT, ve znění 
dalších aktualizací. Osnovy ze dne 25.7.1980 č. j. 20876/80 – 35 , ze dne 6.4.81 č. j. 11393/81 
– 35, ze dne 14.4.82 č. j. 12988/82 – 35, ze dne 23.9.83 č. j. 26199/83 – 35, ze dne 15.4.85  č. 
j. 14466/85 – 35, ze dne 30.6.89 č. j. 15987/89. Výtvarný obor č. j. 18455/2002-22 s platností 
od 1. 9. 2002, podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol 
 
 

 
PODMÍNKY PRO VÝUKU  

 

Výchovně vzdělávací práce probíhaly v pronajaté budově klubovny u 6. ZŠ v Třinci, na ZŠ 
v Mostech u Jablunkova, na ZŠ v Bukovci , na ZŠ v Bystřici a na ZŠ ve Vendryni.  
 
Materiální a technické vybavení se průběžně doplňuje podle aktuálních potřeb. Celkové 
vybavení školy je na vysoké úrovni.  

 
Počet učeben - celkem 11  

Třinec  7 
pobočka Bystřice nad Olší 1 
pobočka Bukovec 1 
pobočka Mosty u Jablunkova 2 
pobočka Vendryně 2 

 
Klasifikace  

 
 
 
 
 
 
 

2. pololetí – bylo klasifikováno 277 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním   252 žáků 236 žáků 19 žáků 
prospělo 24 žáků 23 žáků 0 žáků 
neklasifikováno 1 žáků 1 žáků 0 žáků 
neprospělo 0 žáků 0 žáků 0 žáků 
Přípravný ročník    37 žáků   35 žáků 2 žáků 
 

1. pololetí – bylo klasifikováno 283 žáků Hudební obor Výtvarný obor 
s vyznamenáním  261 žáků 244  žáků  17 žáků 
prospělo   21 žáků  21 žáků 0 žáků  
neklasifikováno  1 žák 1 žák 0 žáků 
neprospělo 0 žáků 0 žáků 0 žáků 
Přípravný ročník  34 žáků  32 žáků 2 žáků 
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Udělení pochval 
 
Ve školním roce 2014/2015 bylo uděleno 6 ředitelských pochval žákům: 
 

Jaroslav Cienciala, 4. roč./II.st., ze třídy uč. A. Morcinkové za mimořádně kvalitní výsledky 
a vzornou reprezentaci školy 

Ivana Kostková,3.roč./II.st., ze třídy uč. MgA. D. Klody za vzornou reprezentaci školy a 
kvalitní výsledky 

Štefan Pecha, 7.roč./I.st., ze třídy uč. Mgr. A. Kajzarové - za vzornou reprezentaci školy 
Tomáš Benek , 3.roč./I.st., ze třídy uč. J. Zogaty za vzornou reprezentaci školy – ústřední kolo 

ZUŠ 
David Benek, 3.roč./I.st., ze třídy uč. J. Zogaty za vzornou reprezentaci školy – ústřední kolo 

ZUŠ 
Tomáš Worek, 1.roč./I.st., ze třídy uč. Bc. D. Workové za vzornou reprezentaci školy – 1. 

místo Pro Bohemia 
 
a 44 pochval třídního učitele, z toho v 1. pololetí 13 pochval a v 2. pololetí 31 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 2014/2015 v Přípravném studiu bylo 30 dětí 
přijato do 1. ročníku základního studia.  A 5 žáků, vzhledem k věku bude 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 15 žáků I. stupně a 1 žák II. stupně.  
 

4. KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY  
vykonali 2 žáci.  

 
5. ROZŠÍŘENÉ STUDIUM  

Ve školním roce 2014/2015 nebyl v rozšířeném studiu zařazen žádný žák. 

 
6. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD)  

Ve školním roce 2014/2015  nestudoval SPD žádný žák. 
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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 2014/2015 byl žák Štefan Pecha přijat na Pražskou konzervatoř – obor zpěv. 

 
 
f) 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Ve školním roce 2014/2015 neproběhlo žádné DVPP. 
 

 
 

 

g) 

Prezentace školy a mimoškolní aktivity  
 
 
 

Premiéra muzikálu „PRVNÍ ŠKOLNÍ SUPRSTÁR“  
k oslavě 20. výročí založení školy 

proběhla ve čtvrtek 6. listopadu 2015 v Kulturním domě 
Trisia a.s., kterým jsme oslavili 20. výročí založení školy. 
Vystoupení zásluhou pečlivé přípravy pedagogů i žáků 
vyšlo na "jedničku".  

Autor: Statis Prusalis 
Režie: Jakub Tomoszek 
Produkce, hudební aranžmá: MgA. Eduard Turoň 
Choreografie: Marcela Konvičková Dis. 
Vedení pěvecké složky: Bc. Sabina Vacková 
Vedení kapely: MgA. Daniel Kloda 
Sólová kytara: Ing. Oldřich Volný 
Technická spolupráce: Petr Turoň 
Zvuk, osvětlení: Leszek Sajdok 

 

Žák:  od učitele: nástroj: ročník: 
Pavlína Folwarczná   Hana Hankeová klavír 5. roč. 
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TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY  
 
- Škola pokládá veřejná vystoupení žáků za důležitou součást hudebního vzdělání a 

rovněž za ověřování výsledků práce učitelů.  
- většina učitelů uskutečnila 2 třídní předehrávky. Třídní předehrávky zároveň slouží 

jako schůzky s rodiči.  
- VTP mají nadále vzestupnou úroveň, hlavně ve smyslu celkové dramaturgie programu 

včetně průvodního slova.  
 
 
KONCERTY  
 
Hudební podvečer 
 
V předvečer Svatého Mikuláše dne 5. prosince 2014 v pět hodin 
odpoledne se konal v sále SZUŠ Tutti Music Třinec s.r.o. Hudební 
podvečer. Kvalita provedení hraných skladeb zrcadlí nejen talent, 
houževnatost a píli, ale také vynikající práci pedagogů. Koncertem 
provázela MgA. Zuzana Tlolková. 
 

 
 

Ve znamení klavíru 
 

Koncertní salónek se 18. února 2015 opět rozezněl hudbou. 
Vystoupení klavíristy Pavla Dudy – bývalého absolventa 
naší školy ze třídy MgA. Zuzany Tlolkové bylo inspirací a 
povzbuzením pro všechny mladé posluchače v sále. Pavel 
Duda v současnosti studuje 1. ročník Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě. Úvod koncertu velmi zdařile 
zahájila absolventka 7. ročníku Anna Chowanioková. Poté 
patřilo pódium mladému umělci, který potěšil publikum díly 

významných hudebních skladatelů období klasicismu, romantismu a 20. století. 
 
 
 
Výroční koncert 
 
Proběhl v úterý 24. března 2015. Byl zároveň 
oslavou 20. výročí založení naší školy i oslavou 
nadcházejícího dne učitelů na počest dne narození 
učitele národů Jana Ámose Komenského. 
Účinkující žáci se představili ve velmi dobrém 
světle. Závěr koncertu pak patřil těm 
nejvyspělejším hudebníkům, například skvělý 
výkon kytaristy Jaroslava Ciencaly a také závěr 
koncertu v podání houslistky Ivany Kostkové uchvátil jak publikum tak i pedagogy školy. Na 
koncertě zahráli čtyřručně na klavír i nevidomí svěřenci paní učitelky Hany Hankeové. 
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Absolventský koncert 
 
Na koncertě 23. dubna 2015 vystoupilo 12 letošních absolventů. Mohli jsme se zaposlouchat 
do tónů příčné flétny, keyboardu, klavíru, houslí, kytary, bicích a zpěvu. Program koncertu byl 
pestrý a všichni naši absolventi zahráli velmi hezky. Bylo vidět, že se ke svému závěrečnému 
vystoupení připravovali svědomitě a zodpovědně. Zejména vystoupení absolventa II. stupně 
Jaroslava Ciencaly, který zahrál velmi obtížný kytarový repertoár, posluchači velmi ocenili. 
Závěr koncertu pak patřil zpěvákovi Štefanu Pechovi, který si všechny získal podáním 
populární písně Happy. Není divu, že si ho Michal David, pozval jako hosta na svůj koncert, 
který se uskuteční 19. června v Pražské O2 Aréně. 
 
 
 
Jarní koncert  
 
Na letošním „Jarním koncertě“ bylo tentokrát možné zcela vše. 
Agent 003 tančil Brazilský tanec, Kejklíři si notovali Serenádu a 
Malagueňu, španělští Amigos dělali Arabesky. Toto je jen malý 
výčet skladeb, které zazněly v podvečer 28. května 2015 v sále 
SZUŠ Tutti Music. Všichni žáci se zhostili své úlohy interpretů 
velice zdařile. Měli jsme možnost vyslechnout kvalitní výkony 
žáků, které potěšily všechny posluchače v sále. Koncertem 
provázela MgA. Zuzana Tlolková.  
 
 
 
Koncerty filmové hudby  
 
V podvečer 4. června 2015 se sálem SZUŠ Tutti Music 
rozezněly tóny filmových melodií. Žáci klávesového a 
pěveckého oddělaní, pod vedením svých pedagogů, 
připravili pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády 
ojedinělý zážitek. "Vstávat a cvičit!" "A proč?" "Protože je 
ráno!". Těmito známými slovy Boba a Bobka ústy paní 
učitelky Bc. Sabiny Vackové, Marcely Konvičkové a pana 
učitele Radka Morcinka začal koncert filmové hudby. 
Moderátoři, příhodně oblečeni v pyžamech, provázeli 
posluchače celým koncertem velmi zdařilými a vtipnými komentáři. Veselými obrázky 
pohádkových postaviček z dílny žáků výtvarného oddělení paní učitelky Jitky Turoňové a 
video projekcí, kterou zajistil pan učitel Petr Turoň, se podařilo v sále vykouzlit svět 
večerníčkových, animovaných a filmových příběhů. Posluchači se tak díky této audiovizuální 
podívané ocitli ve světě lásky, kamarádství, dobrodružství i dramatického napětí. Další dva 
koncerty proběhly v dopoledních hodinách 5. června 2015 i pro žáky MŠ a 1. tříd ZŠ z 
Třinecka.  
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VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ: 

 

 
Školní kolo – celostátní soutěže ZUŠ  
 

Hra na zobcovou flétnu 
 
II. kategorie: 
1. místo (postup do okresního kola) - Jan Horáček, ze třídy p. učitelky Frydryškové V. 
   
III. kategorie: 
2. místo - Eliška Korniová,ze třídy p. učitelky Frydryškové V.     
 
IV. kategorie: 
1. místo - Barbara Huczalová, ze třídy p. učitelky Mgr. Krsičkové S.    
 
V. kategorie: 
2. místo - Barbora Brysiová, ze třídy p. učitelky Mgr. Krsičkové S.    
 
 

Hra na příčnou flétnu 
 
III. kategorie: 
1. místo (poustup do okresního kola) - Alena Harmatová, ze třídy p. učitelky Frydryškové V.    

 
Hra na dudy 
 
I. kategorie: 
1. místo (postup do krajského kola) - Tomáš Benek, ze třídy p. učitele Zogaty J.   
 
IV. kategorie: 
1. místo (postup do krajského kola) - David Benek, ze třídy p. učitele Zogaty J. 
 
 
Komorní hra na dudy 
 
II. kategorie: 
1. místo (postup do krajského kola) - Tomáš Benek a 

 - David Benek ze třídy p. učitele Zogaty J. 
 

 

 

 

Okresní kola – celostátní soutěže ZUŠ:   
 

18. února 2014 se na ZUŠ ve Frýdku – Místku konala okresní kola soutěže Základních 
uměleckých škol ve hře na zobcovou a příčnou flétnu 
 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Hra na zobcovou flétnu 
 
Umístění:     
 

Soutěžící:  Vyučuj ící :  
II. kategorie  
3.místo Horáček Jan p. uč. Věra Frydryšková 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA – Hra na příčnou flétnu  
 
Umístění:     
 

Soutěžící:  Vyučuj ící :  
III. kategorie  
2.místo Alena Harmatová p. uč. Věra Frydryšková 

 
 

 

Krajské kolo – celostátní soutěže ZUŠ:   
 

proběhlo v pátek 20. března 2015 na ZUŠ B. L. Janáčka v Havířově 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA –  Hra na lidové nástroje 
 
Umístění:     
 

Soutěžící:  Vyučuj ící :  

Hra na dudy   
 
I. kategorie 
1. místo (postup do ústř. kola) Tomáš Benek p. uč. Jiří Zogata  
 
IV. kategorie 
2. místo David Benek  p. uč. Jiří Zogata  
 
Komorní hra na dudy   

II. kategorie 
1. místo (postup do ústř. kola) 

 
Tomáš Benek 
David Benek p. uč. Jiří Zogata  

 
   
 
Ústřední  kolo – celostátní soutěže ZUŠ:   
 

konalo se dne 7. května 2015 v Mikulově. Ve finálovém kole 
oba naši gajdoši podali vynikající výkon a vybojovali vítězství 
mezi velkou konkurencí dudáků a gajdošů. Především dudáků ze 
Strakonic, Prahy a Domažlic. 

 
 
 

Umístění:     
 

Soutěžící:  Vyučuj ící :  

Hra na dudy   
 
I. kategorie 
1. místo Tomáš Benek p. uč. Jiří Zogata  
 
Komorní hra na dudy   

II. kategorie 
1. místo  

 
Tomáš Benek 
David Benek p. uč. Jiří Zogata  
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MIMOŠKOLNLÍ AKTIVITY  - prezentace školy na veřejnosti jinými organizacemi  
 
Talent La Sophia 2014 

Velký úspěch našeho žáka Štefana Pechy ve finále mezinárodní 
soutěže La Sofia Praha. Soutež pořádá paní Yvetta Blanarovičová, 
ambassadory tohoto hudebního projektu byli Michal David, David 
Koller a Bára Basiková. Štefan vyzpíval ocenění hejtmana 
středočeského kraje. 
 
 

 
 
Vystoupení žáků pro firmu Optimont 
 
 V sobotu 19. prosince 2014 se naši žáci představili na vánočním večírku firmy Optimont 
s.r.o. v Hotelu Steel. Na vystoupení účinkovaly žákyně Alena Harmatová, která zahrála na 
příčnou flétnu skladbu Emila Hradeckého Opuštěné blues, na housle 
se představila Ivana Kostková se skladbou Crystallize od Lindsey 
Stirling a na závěr vystoupení citlivě zazpívala Dorota Kiedroň 
známou píseň Hallelujah s českým textem Lucie Bílé. Účinkující 
dívky obdržely hodnotné dárky za krásný výkon a naše škola dostala 
od firmy Optimont 2000 s.r.o., pana Vladimíra Dzika dar ve výši 
40.000 Kč na podporu začínajících umělců. 
 

 
 
Velikonoční jarmark 
  

Na třineckém velikonočním jarmarku 30. března 2015 vystoupily 
žákyně naší školy a zpěvačky ze školního muzikálu. Všechna děvčata 
podala nádherné výkony. Ať to byla hra na příčnou flétnu v podání 
Aleny Harmatové, nebo atraktivní vystoupení Ivany Kostkové na 
housle tak i pěvecké vystoupení Doroty Kiedroň a Katarzyny Kluz a 
to jak v sólových písních tak v pěveckých duetech. Nejvíce diváky 
zaujalo jejich podání písní od světoznámé skupiny ABBA. 

 
 
  
 
Klavírní soutěž Pro Bohemia  
 

Ve dnech 10. – 12. dubna 2015 se v prostorách Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě konal 13. ročník mezinárodní 
interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2015. Naši školu 
reprezentoval klavírista Tomáš Worek ze třídy BcA. Daniely 
Workové. V jeho podání zazněly skladby J. K. Vaňhala, J. Hanuše a 
M. Worka. V nabité konkurenci podal skvělý výkon a svou 
bezprostřední a technicky jistou hrou nadchnul jak porotu, tak 

posluchače. Jako jediný ve své kategorii získal 1. cenu a titul laureáta.  
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Česko zpívá 2015 
 

Do 9. ročníku pěvecké soutěže Česko zpívá se přihlásil rekordní 
počet soutěžících, bylo zasláno 505 přihlášek. Do výběrového 
kola postoupilo 259 soutěžících, zúčastnilo se ho 239 zpěváků. 
Do semifinále se prozpívalo 85 soutěžících, desítka nejlepších 
zpěváků v každé věkové kategorii poté bojovala o přední příčky 
ve finále. To proběhlo 17. - 18. dubna 2015 v Trutnově. Náš 
žák Šefan Pecha ze třídy paní učitelky Mgr. Anny Kajzarové 
získal ve finále Cenu poroty. 

 
 

 
Dvořákův Lipník 

 
Dne 15. května 2015 proběhla v prostorách Základní umělecké 
školy v Lipníku nad Bečvou nesoutěžní přehlídka pro klavírní 
dua Dvořákův Lipník. Skladbou Brazilský tanec č. 3 Vlastimila 
Lejska reprezentovaly naši školu žačky Anna Chowanioková a 
Karolína Kostková ze třídy Dagmar a Zuzany Tlolkové. 
Tentokrát se jely děvčata seznámit s prostředím Lipnické ZUŠ, s 
klavíry a atmosférou. V příštím roce se pokusí poměřit své síly s 

ostatními hráči na 6. ročník soutěže, která se v Lipníku n. Bečvou koná pravidelně co tři roky. 
 
 
 
Úspěch naší pedagožky v prestižní mezinárodní soutěži EUTERPE 
 
Od 16. - 24. května 2015 se v italském městě Corato konal 17. ročník mezinárodní 
interpretační soutěž EUTERPE. V různých kategoriích soutěžilo několik desítek interpretů ze 
17 států světa (např. Japonsko, Korea, USA, Čína, Rusko, Kazachstán, Polsko, Francie). Z 
České republiky se soutěže zúčastnily tři klavíristky. Jednou z nich byla Daniela Worková, 
která na naší škole vyučuje hru na klavír. Ve své kategorii, v silné konkurenci 18 pianistů, 
získala 3. cenu. 
 
 
 
Ostatní mimoškolní akce, kterých se zúčastnili naši žáci:  
 
•  04.12.2014 - Vánoční besídka ZŠ Mosty u 

Jablunkova 
3 žáci uč. Zogaty J. 

•  10.12.2014 - Adventní koncert pěveckého sboru 
Gymnázium Třinec, Evangelický kostel 
v Třinci   

1 žáci uč. Morcinkové A. 

•  13.12.2014 - Adventní vystoupení Evangel. kostel 
Oldřichovice   

2 žáci uč. Morcinkové A. 

•  17.12.2014 - Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Bukovec  6 žáků uč. Zoňové, 2 žáci uč. 
Zogaty J 
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•  18. 12.2014 - Vánoční koncert, zámek Ostrava – 
Poruba 

1 žák uč. Morcinkové 

•  19.12.2014 - Vánoční koncert, dům s pečovatelskou 
službou Bystřice n. Olší 

1 žák uč. Hankeové H. 

•  24.12.2014 - Koledování, Písek 2 žáci uč. Mgr. Volného J. 

•  16.01.2015 - Den otevřených dveří, Gymnázium 
Třinec 

1 žák uč. Morcinkové 

•  22.01.2015 - Rok české hudby recitál, Klub důchodců 
Třinec 

1 žák uč. Morcinkové A. 

•  9/2014 -1/2014 - hraní při bohoslužbě kostel Písek 21 vystoupení 1 žáka uč. 
Mgr. Volného J. 

••••  21.2.2015 - Ples pro handicapované občany, Třinec 1 žák uč. Morcinkové 

•  25.3.2015 - Akce pro regionální knihovníky – 
recitál, Třinec 

1 žák uč. Morcinkové 

•  8.4.2015 - Domov pro seniory Třinec – recitál, 
Třinec 

1 žák uč. Morcinkové 

•  21.4.2015 - Jarní koncert pěveckého sboru 
Gymnázia Třinec 

1 žák uč. Morcinkové 

•  11.5.2015 - Paletka DDM, Třinec 1 žák uč. Mešša 

•  14.5.2015 - Vystoupení ke Dni matek, Bystřice 1 žák uč. Hankeové 

•  15.5.2015 - Akademie k výročí založení ZŠ Bukovec 2 žáci uč. Zogaty 

•  19.6.2015 - koncert M. Davida „Bláznivá noc“ , 
Praha 

1 žák uč. Mgr. Kajzarové 

•  2. - 6./2015 - hraní v chrámovém orchestru (19x), 
Písek 

1 žák uč. Mgr. Volného 

 
 Výtvarný obor 
• 6.6.2015 - výtvarná soutěž „Večerníček slaví 

padesátiny “ – Muzeum Třinec  
6 žáků ze třídy uč. Turoňové 
J.  –  získalo  ocenění  
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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:  
 

OSSZ  – kontrola plnění povinností v nemoc. a důchod. pojištění 
Okresní správa sociálního zabezpečení  
Palackého 115, 738 01 Frýdek – Místek 

 
Termín kontroly: 
19.11.2014 
 

Předmět kontroly: 
1. Plnění povinností v nemocenském pojištění 
2. Plnění povinností v oblasti pojistného. 
3. Plnění povinností v důchodovém pojištění 
 

Závěr: 
Nebyly zjištěny nedostatky  
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Požární ochrana 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraji  

Územní odbor Frýdek –Místek, Pavlíkova 2264, 738 02 F 
 

Termín kontroly: 
15. května 2015 
 

Předmět kontroly: 
Kontrola dodržování povinností stanovených právními předpisy o požární ochraně 
 

Výsledek: 
Nebyly zjištěny nedostatky. 

 
 
 

Audit 2014 
Finaudit Třinec s.r.o.- oprávnění KA ČR č.100 

Vendryně 1142, 73994  
 

Termín auditu: 
30.června -1.července 2015 
 

Předmět auditu: 
Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření 
k 31.12.2015 zpracované s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací 
soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů.  
 

Výrok auditora : 
Zjištění – bez výhrad . 
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i) 
 Základní údaje o hospodaření školy  

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 

 
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy 

(v celých tisících Kč) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CELKOVÉ VÝDAJE                 7 330  
v tom:   
platy 6544  
z toho:  mzdové náklady 4960 
 soc. a zdrav. pojištění  

sociální náklady 
1535 

49 
   
spotřeba materiálu a energie,služeb 670  
 spotřeba materiálu 

služby 
333 
337 

odpisy  46  
ostatní finanční náklady 36  
úroky nákladové 2  
zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku -  
daně  a poplatky 6  
daň  z příjmů  za běžnou činnost 
ostatní provozní náklady 
 

20 
6  

  

CELKOVÉ PŘÍJMY 7 407  
v tom:   
školné  807  
tržby z prodeje, agentážní činnost  12  
mimořádné výnosy -  
dotace 6588  
 
Hospodářský výsledek  

 
77  

  



 23 

j)  
 

- Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  
Na škole se tyto jevy nevyskytují.  

 
- Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů  
Do uvedených programů se škola doposud nezapojila. 

 
- Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního vzdělávání  
V současné době neprobíhá žáden konkrétního programu v rámci celoživotního vzdělávání. 
 

- Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů  

Projekty financované z cizích zdrojů škola nezpracovávala.  
 

- Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání  

Na naší škole není odborová organizace.  
 
 
 

k) 
Závěr  

 
Výroční zpráva je podle § 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
veřejně přístupná v písemné podobě ve sborovně pro učitele a v případě zájmu rodičovské 
veřejnosti je k dispozici v kanceláři školy a zároveň je zveřejněna na našich webových 
stránkách. 
 
 
 
 
V Třinci 12. října 2015 

                                                              
 

Zpracovala:                                                                         
Kateřina Skarková  
 
 

                                                         Schválil :  
                    MgA. Eduard Turoň, ředitel školy 
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Školní rok 2014/15 - tabulka klasifikace 1. pololetí příloha č. 1       str.1 

           

KLASIFIKACE ABSENCE  
učitel  nástroj 

počet 
žáků prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl neklas. pochvaly omluvené neomluvené 

MgA. Turoň Eduard klavír 1 1 - - - - 0 0 
Diasová Jitka klavír 3 2 1 - - - 13 0 
  PS/A 5 - - - -       
Bartulcová Daniela klavír 9 8 1 - - - 
  PS/B (klavír)  2 - - - -   

22 0 

Bartulec Vladislav  klavír, keyb., kytara 16 15 1 - - - 49 3 
Frydryšková Věra zobcová a příčná flétna 6 6 - - - 
  PS/B (zobc. flétna)  1 - - - - 

2 učitelské 28 0 

Hankeová Hana klavír 4 2 2 - - - 5 0 
Mgr. Kajzarová Anna zpěv, pop.zpěv, 1 1 - - - - 2 0 
MgA. Kloda Daniel housle, bicí  8 8 - - - - 
  PS/B ( bicí) 1 - - - -   

36 0 

Konvičková Marcela, Dis. klavír 13 11 2 - - - 37 0 
Mgr. Krsičková Simona  zobcová flétna  7 7 - - - 2 učitelské 34 0 

Mgr. Lipowská Petra keyboard 10 9 1 - - - 22 0 
Meššo Jozef Dis. kytara 15 14 1 - - - 58 0 
Morcinek Radek populární zpěv 2 2 - - - 3 učitelské 4 0 
  PS/B ( zpěv) 4 - - - -       
Morcinková Aleksandra kytara 23 23 - - - - 49 0 
Palowská Danuše klavír 5 4 1 - - 1 učitelská 4 0 
Ing. Petrášek Vladislav   kytara 9 9 - - - - 26 0 
Pilch Pavel bicí 2 2 - - - - 1   
Strumienský Ivo kytara 10 10 - - - - 21 0 
Tlolka Gerhard keyboard, housle 13 11 2 - - 5 učitelských 30 0 
  PS/B (keyb) 1 - - - - -     
Tlolková Dagmar klavír 8 6 2 - - - 15 0 
MgA.Tlolková Zuzana klavír 8 8 - - - - 
  PS/ B (klavír) 2 - - - -   

27 0 

Turoň Petr klavír, keyb. 25 24 - - 1 - 100 8 
Turoňová Jitka  VO  17 17 - - - - 188 0 
  PS 2 - - - -       
Bc. Vacková Sabina zpěv, pop.zpěv, 14 14 -     - 35 0 

  PS/A 7 - - - -       

Mgr. Volný Jaromír kytara, z.flétna  11 9 2     - 31 0 
  PS/B (kyt) 1 - - - -       
Ing.Volný Oldřich kytara 3 3 - - - - 9 0 
Bc. Worková Daniela klavír 7 7 - - - - 16 0 
Zogata Jiří keyb., dudy 18 16 2     - 
  PS/B (keyb. housle) 8 - - - -   

33 1 

Zoňová Dana klavír, z.flétna 15 12 3     - 88 0 

  13 učitelských 983 
  

317 261 21 0 1 
  Ø 3 hod na žáka  

12 

          

CELKEM  z toho HO:    z toho VO:     

s vyznamenáním 261  s vyznamenáním 244  s vyznamenáním 17   
prospělo 21  prospělo 21  prospělo 0   
neprospělo 0  neprospělo 0  neprospělo 0   
neklasifikováno 1  neklasifikováno 1  neklasifikováno 0   
žáci PS/A+B 34  žáci PS/A,B 32  žáci PS 2   
 317   298   19   
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Školní rok 2014/15 - tabulka klasifikace 2. pololetí  příloha č. 1      str. 2 
           

KLASIFIKACE ABSENCE  
učitel  nástroj 

počet 
žáků prospěl s 

vyznamenáním 
prospěl neprospěl neklas. pochvaly omluvené neomluvené 

MgA. Turoň Eduard klavír 1 1 - - - - 6 0 
Diasová Jitka klavír 3 - 3 - - 
  PS/A 0 - - - - 

- 19 0 
Bartulcová Daniela klavír 8 7 1 - - 
  PS/B (klavír)  5 - - - - 

- 25 0 

Bartulec Vladislav  klavír, keyb., kytara 15 10 4 - 1 
  PS/A 2 - - - - 

- 42 0 

Frydryšková Věra zobc. a příčná flétna 13 13 - - - 
  PS/B (zobc. flétna)  1 - - - - 

2 učitelské 74 0 

Hankeová Hana klavír 3 3 - - - 
  PS/B (klavír)  1 - - - - 

1 učitelská 3 0 

Mgr. Kajzarová Anna popularní zpěv 1 1 - - - 1 ředitelská 2 0 
MgA. Kloda Daniel housle, bicí  10 9 1 - - 
  PS/B ( bicí) 2 - - - - 

1 ředitelská 47 0 

Konvičková Marcela, Dis. klavír 13 11 2 - - - 53 0 
Mgr. Lipowská Petra keyboard 10 9 1 - - 
  PS/A 1 - - - - 

- 36 0 

Meššo Jozef Dis. kytara 15 12 3 - - 2 učitelské 73 0 
Morcinek Radek populární zpěv 3 3 - - - 
  PS/B ( zpěv) 3 - - - - 

2 učitelské 10 0 

Morcinková Aleksandra kytara 24 24 - - - 
  PS/A 5 - - - - 

1 ředitelská 92 0 

Palowská Danuše klavír 5 4 1 - - - 20 0 
Ing. Petrášek Vladislav   kytara 9 8 1 - - - 32 0 
Pilch Pavel bicí 2 2 - - - - 1 0 
Strumienský Ivo kytara 10 8 2 - - - 45 0 
Tlolka Gerhard keyboard, housle 13 11 2 - - 
  PS/B (keyb) 1 - - - - 

1 učitelská 43 0 

Tlolková Dagmar klavír 8 7 1 - - 1 učitelská 33 0 
MgA.Tlolková Zuzana klavír 8 8 - - - 
  PS/ B (klavír) 4 - - - - 

2 učitelské 31 0 

Turoň Petr klavír, keyb. 24 24 - - - 3 učitelské 114 0 
Turoňová Jitka  VO  17 16 1 - - 
  PS 2 - - - - 

6 učitelských 165 0 

Bc. Vacková Sabina zpěv, pop.zpěv, 13 13 - - - 
  PS/A 0 - - - - 

- 62 0 

Mgr. Volný Jaromír kytara, z.flétna  10 10 - - - 
  PS/B (kyt) 1 - - - - 

9 učitelských 28 0 

Ing.Volný Oldřich kytara 3 3 - - - - 15 0 
Bc. Worková Daniela klavír 6 6 - - - 1 řed. 1 uč.  24 0 
Zogata Jiří keyb., dudy 17 17 - - - 
  PS/B (keyb. housle) 9 - - - - 

2 ředitelské 46 0 

Zoňová Dana klavír, z.flétna 13 12 1 - - 1 učitelská 46 0 

  31 učitelských 1187 

  

314 252 24 0 1 
6 ředitelských 

Ø 3,8 hod na 
žáka  

0 

          

CELKEM   z toho HO:    z toho VO:   

s vyznamenáním 252  s vyznamenáním 236  s vyznamenáním 17 
prospělo 24  prospělo  23  prospělo  0 
neprospělo 0  neprospělo  0  neprospělo  0 
neklasifikováno 1  neklasifikováno 1  neklasifikováno 0 
žáci PS/A,B 37  žáci PS/A,B  35  žáci PS  2 
 314    295    19 
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