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I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava –
Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace

Sídlo školy:

Hudební 596/6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Právní forma:

příspěvková organizace

IČO:

61989185

IZO:

6000043333

Zřizovatel školy:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Adresa zřizovatele:

28.října117,702 18 Ostrava

Ředitelka školy:

Mgr. Pavla Kovalová

Statutární zástupce:

Mgr. Eva Pilařová

Zástupce ředitele:

MgA. Jana Davidová

Zařazení do sítě škol:

01.09.1996

Poslední změna zařazení:

09.03.2016

950 žáků s účinností od 01.07.2012
Celková kapacita školy:
Další místa poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:

Kontakt na zařízení:

Údaje o školské radě:
Aktivity školy:

1. Ludmilina 27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
2. Gen. Janka 1237, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
3. Na Jízdárně 19a, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
4. Nám. Msgre. Šrámka 4/1760, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
5. Sládečkova 80, 715 00 Ostrava – Michálkovice
6. Repinova 19, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
7. 30.dubna 20/1453 Ostrava – Moravská Ostrava
8. Zelená 42, 702 00 Ostrava
9. U Jezu 4/309, 712 00 Ostrava – Muglinov
10. Rostislavova 7, 703 00 Ostrava –Vítkovice
telefon: 596620282, 596619258
Identifikátor datové schránky: 8x6bxsd
e -mail : info@zus-ostravamarhory.net
www:www.zus-ostravamarhory.net
není zřízena
při ZUŠ E. Marhuly pracuje Klub rodičů a přátel školy, z.s.
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Charakteristika školy:
Základní umělecká škola Eduarda Marhuly je nejstarší školou svého druhu ve městě, v roce
2017 oslaví 110 let své existence.
Ve školním roce 2016/2017 jsme vyučovali na jedenácti místech poskytovaného vzdělání
celkem 929 žáků a 21 studujících ve studiu pro dospělé v oborech hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém, s kterými pracovalo 51 pedagogů (interních a externích).
Chod školy zajišťovalo 7 správních zaměstnanců.
Obor, který na naší škole převažuje, je obor hudební. Je rozdělen do oddělení klávesových
nástrojů, strunných nástrojů, oddělení dechových a bicích nástrojů, oddělení pěvecké a
oddělení teoretických předmětů. Jednou ze zvláštností výuky na naší škole je zaměření
na jazzovou a taneční hudbu. Rovněž se u nás, jako na jedné z mála škol v ČR, vyučuje Úvod
do skladebných nauk. Od školního roku 2008/2009 vyučujeme také studijní zaměření
Technika zvukového záznamu. Taneční a výtvarný obor jsou nedílnou součástí chodu školy, o
čemž rovněž svědčí řada vystoupení, výstav a získaných ocenění na soutěžích i přehlídkách.
Od 1. září 2014 jsme čtyř-oborovou školou - začali jsme opět s výukou literárně-dramatického
oboru.
Dne 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22 vydán Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání. Ke dni 1.9.2012 začala naše škola, stejně jako ostatní ZUŠ v
naší republice, vyučovat podle svého Školního vzdělávacího programu s názvem „Moderní
metody s tradiční hodnotou“.
V tomto školním roce nebyly podány a tudíž ani vyřizovány žádné žádosti podle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či zákonných zástupců – s
pořizováním a použitím fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů při práci s žáky a
se zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních
soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění
v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních materiálech školy, v kronice školy,
na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných ve škole a v publikacích
zabývajících se činností školy – je řešen formou písemného souhlasu.
Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
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II.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V
SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU
Seznam oborů:

hudební
taneční
literárně – dramatický
výtvarný

Obor
HO

701 žáků

21 SPD

TO

98 žáků

0 SPD

LDO

10 žáků

0 SPD

VO

120 žáků

0 SPD

Celkem

929 žáků

21 SPD

Výuka probíhá v hudebním oboru podle učebních plánů, vydaných a schválených MŠMT ČR
pod č.j. 18418/95-25 ze dne 26. června 1995, s účinností od 1.září 1995, vzdělávacího
programu tanečního oboru schváleného MŠMT ČR pod č. jednacími 17620/2003-22 a
17621/2003-22 ze dne 7. května 2003 s platností od 01. 09. 2003, vzdělávacího programu
literárně-dramatického oboru schváleného MŠMT ČR pod č. j. 22 558/2004 – 22 ze dne
30.června 2004 s platností od 1.září 2004 a učebních plánů výtvarného oboru schváleného
MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002 a podle Školního
vzdělávacího programu s názvem „Moderní metody s tradiční hodnotou s platností od
01.09.2015 pod číslem jednacím ZUSEM/00056/2015 (Rámcový vzdělávací program pro
základní umělecké vzdělávání byl schválen MŠMT 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22).
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III.
VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně-dramatickém. V hudebním oboru se v pěti odděleních vyučovalo formou
individuální, skupinovou i kolektivní (sbory, instrumentální soubory atd.).
a) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních
zkoušek a absolutorií

Hudební obor
Taneční obor
Literárně- dramatický
obor

Prospěl s
vyznamenáním
567
46
9

Výtvarný obor
Celkem

Prospěl

108
730

Neprospěl
27
0
0

11
0
0

0
27

0
11

b) Péče o talentované žáky:

Žáci s rozšířenou výukou
1 žák

HO I. stupeň
Žáci se zvýšenou hodinovou dotací

5 žáků

HO I. stupeň

c) Absolventi:
Celkem

HO

TO

VO

I. stupeň

36 žáků

25

4

7

II. stupeň

14 žáků

12

0

2

4 studující

4

0

0

SPD
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d) Počty přijatých žáků na vyšší stupeň uměleckého
a pedagogicko- uměleckého vzdělávání:
Konzervatoř

Střední umělecká

VŠ umělecká

Celkem

2

3

1
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e) Účast a umístění v soutěžích:
Výsledky a zprávy o účasti našich žáků v soutěžích najdete na www stránkách školy:
http://www.zus-ostravamarhory.net – úřední deska/ výsledky soutěží.

IV.
VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH OBORECH
(DLE §8 VYHLÁŠKY 71/2005 SB.) VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Výše úplaty za vzdělávání v jednotlivých oborech (dle §8 Vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb.)
ve školním roce 2016/2017 najdete na www stránkách školy:
http://www.zusostravamarhory.net – úřední deska/výše úplaty.
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V.
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI
ŠKOLY
Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků
Pedagogičtí
zaměstnanci

Počet
fyzických osob

Vzdělání
VŠ

VOŠ

Nekvalifikovaní

Interní zaměstnanci

44

21

23

0

Externí zaměstnanci

7

2

4

1 (student JKGO)

celkem

51

23

27

1

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
z toho nekvalifikovaní

Stav k 30.6.2017
(přepočet na plně zaměstnané)
32,4

0,4

Specializované činnosti

Stav k 30.6.2016
(přepočtení na plně
zaměstnané)
1

Koordinátor školního vzdělávacího
programu
Pedagogičtí zaměstnanci
- stav k 30.06.2017
Interní pracovníci

Počet fyzických osob

0

44

Přepočtené
úvazky
30,3

7

2,1

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

6

4,25

1

0,05

Externí pracovníci
Nepedagogičtí zaměstnanci
- stav k 30.06.2017
Interní pracovníci

z toho bez
kvalifikace

Externí pracovníci
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VI.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO O ZÁPISU K POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2, ods.1 – 4 vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání.
Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí (vyhláška 71/2005 o ZUV). Forma
zkoušení je úměrná věku dítěte. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách vedeny
protokolární záznamy.
Přijímací řízení a průzkumy talentovaných žáků proběhly ve školním roce 2016/2017
v průběhu měsíce května až září 2017.

VII.
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Je nutno říci, že vzdělávání v uměleckých oborech na ZUŠ je primárně prevencí
sociopatologických jevů, neboť hodnoty, které si žák při výuce vštěpuje, jsou cestou ke
správnému a hodnotnému chování v budoucnosti.
Nabízí se zde i srovnání plynoucí ze zkušeností z mezinárodní spolupráce školy. Naši žáci se
v rámci účasti na různých soutěžích a přehlídkách setkávají se svými vrstevníky. Při této
příležitosti mají možnost konfrontovat nejenom svoje vědomosti a dovednosti, ale i své
životní návyky a postoje. V tomto srovnání si žáci naší školy vedou velmi dobře.
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VIII.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Učitelé naší školy mají volnost při výběru svého dalšího vzdělávání. Vzhledem k absenci
kariérního řádu učitelů ČR si sami si vybírají semináře a školení, kterých se chtějí účastnit.
Musím konstatovat, že toto řešení je velmi produktivní, neboť žádostí o povolení účastnit se
vzdělávacích akcí je v průběhu roku velmi mnoho. Vedení školy se při hospitacích zaměřuje
na zpětnou vazbu přínosu informací z těchto aktivit do vyučovacího procesu.
Nicméně je potřeba konstatovat, že tak zcela přirozeně nečiní každý a tato volnost umožňuje
některým zcela nerušeně proplouvat školními roky, aniž by na svých profesních znalostech a
vědomostech jakkoli zapracovali. A to je oblast v řízení lidí, na kterém musí vedení školy více
zapracovat.

IX.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
v průběhu školního roku 2016/2017 byly uspořádány tyto akce:
Počet
69
21
4
1
7
2
1

Koncerty
Třídní žákovské
Veřejné žákovské
Absolventské
Učitelské
Koncerty pořádané jinými organizátory
Výstavy výtvarného oboru
Vystoupení tanečního a literárnědramatického oboru
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Významné akce,
které prezentovaly školu v širším měřítku, nebo mají význam pro nábor nových žáků a
spolupráci s jinými subjekty, nebo pro další vzdělávání učitelů i žáků.

1. 30.5.2017 JKO – Talenty regionu
Janáčkova konzervatoř v Ostravě pořádala koncert úspěšných žáků ZUŠ
Moravskoslezského kraje.
Byli jsme velmi potěšeni, že z naší školy bylo vybráno hned několik žáků. Sólově
zazpíval Jiří Štencel ze třídy Milady Hnitkové, na bicí nástroje sólo zahrál Jonáš
Bjolek ze třídy Jakuba Kupčíka, DiS.
2. 21.5.2017 DK města Ostravy
Koncert Ostravského dětského sboru (vystoupení všech oddělní sboru)
3. 15.6.2017 Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava a žáků základních uměleckých
škol MSK a JMK
Na základě úspěšně vykonaného konkurzu vystoupil Dominik Krayzel – zpěv
Vyučující Milada Hnitková
4. 7.-9.4.2017 Janáčkova konzervatoř Ostrava - Mezinárodní interpretační soutěž Pro
Bohemia 2017
Jiří Štencl získal 1. místo a titul laureáta, Cenu primátora města Ostravy pro
nejlepšího účastníka a účast na koncertě vítězů
Vyučující Milada Hnitková
Šimon Zajac získal 2. cenu a cenu za interpretaci skladby B. Martinů
Vyučující MgA Liana Svobodová
Jiří Horák získal 3. cenu
Vyučující MgA Liana Svobodová
Veronika Obrusníková získala ČU 1. stupně
Vyučující Libuše Klusová
Sofie Buryšová získala ČU 1. stupně
Vyučující MgA. Klára Krejčí Curylová
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5. 9.5.2017 Dolný Kubín Mezinárodní hudební festival I. Ballu Klavírna Orava Kláry
Havlíkové
Šimon Zajac získal 2. cenu
Vyučující MgA Liana Svobodová
Duo Martin Foltýn, Jan Foltýn získali 2. cenu
Vyučující Hana Čašov
6. 10.5.2017 Dolný Kubín Mezinárodní hudební festival I. Ballu „Mladí gitaristi“
Vít Pískovský získal 2. cenu
Vyučující MgA. Ondřej Gillig
7. 19. - 20.5.2017 ZUŠ T. Brzkové, Praha Ústřední kolo soutěží ZUŠ – hra kytaru
Vít Pískovský získal 1. místo
Vyučující MgA. Ondřej Gillig
8. 20. 23.4.2017 Praha – Ústřední kolo soutěží ZUŠ – hra na klavír
Šimon Zajac získal 2. místo
Vyučující MgA Liana Svobodová
9. 11.5.2017 Bojnice, SR Mezinárodní pěvecká soutěž BOJNICKÁ PERLA
Kryštof Janáček získal Zlaté pásmo a mimořádnou cenu za nejlepší interpretaci
soutěžních písní
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačínská
Veronika Viktoria Matraszek získala Stříbrné pásmo
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
10. 9. – 10.6.2017 ZUŠ Litvínov Ústřední kolo soutěží ZUŠ – Jazzové soubory a ostatní
orchestry
Soubor AiKen (Balášová, Bedřichová, Sibinská, Vašíčková) získal Stříbrné pásmo
Kristýna Sibinská získala zvláštní cenu poroty za výkon na bicí nástroje
Vyučující Martin Adamus, Petr Vitásek, Jaroslav Ožana
11. 4.5.2017 ZUŠ Nováky, SR - Mezinárodní pěvecká soutěž NOVÁCKÝ TALENT
Klára Bačíková získala Zlaté pásmo
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
Alena Hrabovská získala Stříbrné pásmo
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
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Michael Čapek získal Bronzové pásmo
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
12. 20.5.2017 CKV Parník, Ostrava Mezinárodní pěvecká soutěž Talent Ostrava !!!
Kryštof Janáček získal 2. místo a mimořádnou cenu starostky Moravské Ostravy
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
Klára Bačíková získala 3. místo
Vyučující Mgr.art. Oĺga Bezačinská
13. 26. – 27.5.2017 ZUŠ Střezina, Hradec Králové Celostátní soutěž Hradecké
Guiterando 2017
Petr Hruša získal 2. místo
Vyučující Petr Vitásek
Natálie Balášová získala ČU
Vyučující Petr Vitásek
13. 8.3.2017 Celostátní výtvarná soutěž k 300. výročí narození Marie Terezie pod
záštitou ministryně školství K. Valachovou – NPM
Barbora Havránková získala 1. cenu v ČR
Lenka Janečková získala 3. místo v ČR
Vyučující Mgr. Eva Pilařová
14. 26.5.2017 Mezinárodní umělecká soutěž v rámci česko-polských dnů 2017 vyhlášena
Statutárním městem Ostrava a SVČ Korunka
Lenka Janečková, Adéla Piatkovská, Anna Dobešová získaly 2.místo
Vyučující Mgr. Klára Luxová
Vojtěch Dobeš získal ČU
Vyučující Mgr. Eva Pilařová
15. 28.4.2017 DK Orlová – Poruba - Regionální přehlídka dětských pěveckých sborů
Ostravský dětský sbor- Hlavní sbor získal Zlaté pásmo
Vyučující Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.
Ostravský dětský sbor- přípravná oddělení získala Stříbrné pásmo
Vyučující Mgr. Daniela Střílková, Ph.D.
16. 26.3.2017 Orlová -Taneční pohárová soutěž Orlovský pohárek 2017
skupina Carpe Diem získala 3. místo
Vyučující MgA. Eva Křenková
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17. 8.6.2017 Janáčkova konzervatoř Ostrava
Koncert tanečního a literárně-dramatického oddělení
18. 2.6.2017 Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava
Koncert souborů
19. 14.6.2017 ÚMOb Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky
Ocenění nejlepších žáků ZUŠ ve školním roce 2016/2017
Zprávy o aktivitách našich žáků a pedagogů najdete na www stránkách školy:
http://www.zus-ostravamarhory.net

ZUŠ E. Marhuly byla spolupořadatelem těchto akcí:


VII. ročníku Mezinárodního projektu La Sophia – podpora hudebně talentovaných dětí
z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin 15.6.2017



Jazztalentu - s Klubem rodičů a přátel školy, z.s. (nesoutěžní festival žáků ZUŠ)



Hudebně výtvarného minifestivalu „Podchodem vchod! 2017“



Festivalu Boom Cup 2016/2017 (soutěžní festival začínajících kapel – grantová akce)

ZUŠ je členem:


Asociace základních uměleckých škol ČR



Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza

Spolupráce ZUŠ s jinými subjekty:


se Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza na zajištění
festival MUZIÁDA 2017



se ZUŠ OPEN 2017 na I. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých
škol ve veřejném prostoru



s uměleckými školami - konzultace pedagogů a žáků v rámci přijímacího řízení na
konzervatoře a umělecké školy. Další vzdělávání pedagogů. Společné koncerty
pedagogů.
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se školami (MŠ, ZŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ) – zajišťování hudebních vystoupení, spolupráce
na organizování soutěží, přehlídek a koncertů

Další aktivity pedagogického sboru
a) Odborné
Učitelé jsou členy okresních uměleckých rad.
Okresní umělecká rada:
Jakub Kupčík, DiS.

předseda sekce bicích nástrojů

Oblastní umělecká rada:
Jakub Kupčík, DiS.

předseda sekce bicích nástrojů

Ústřední umělecká rada:
Jakub Kupčík, DiS.

člen sekce bicích nástrojů

Účast učitelů v porotách:
Okresní kola soutěží ZUŠ
Pavla Kukalová

členka poroty – hra na klavír

MgA. Ondřej Gillig

člen poroty – hra na kytaru

Krajská kola soutěží ZUŠ
MgA. Ondřej Gillig

člen poroty – hra na kytaru

Ústřední kola soutěží ZUŠ
MgA. Ondřej Gillig

člen poroty – hra na kytaru
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b) Profesní
Ředitelka Mgr. Pavla Kovalová je členkou Rady Asociace základních uměleckých škol ČR,
místopředsedkyní krajské rady Czesha, předsedkyní sdružení ZUŠ MSK MÚZA, spolupracuje
jako externí pracovník s UK Praha na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

X.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY
Ve školním roce 2016/2017 ČŠI nenavštívila ZUŠ Eduarda Marhuly.
9.5.2017 byla provedena kontrola VZP číslo K-1241/2017 – nedostatky ke dni kontroly
nebyly zjištěny.
29.5.2017 byla provedena kontrola OSSZ číslo 1657/17/891 – nedostatky nebyly zjištěny.

XI.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Pro rok 2016 stanovil zřizovatel - Moravskoslezský kraj naší organizaci:

Závazné ukazatele:
1. Účelové prostředky ze státního rozpočtu

- přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)
- rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ (ÚZ 33052)
2. Účelové prostředky z rozpočtu zřizovatele (ÚZ 131, ÚZ 134, ÚZ 206)
3. Limit počtu zaměstnanců
4. Vyrovnaný, případně mírně přebytkový výsledek hospodaření
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Ad 1) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací)
ze státního rozpočtu dle jednotlivých účelových znaků
Závazné ukazatele –
Příspěvek na provoz
ÚZ
33353
v tom:

ÚZ
33052

Přímé náklady na vzdělávání
prostředky na platy
ostatní osobní náklady
zákonné odvody
FKSP
přímý ONIV (náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost)
RP "Zvýšení platů pracovníků
regionálního školství “

v tom:

prostředky na platy
zákonné odvody
FKSP
Příspěvky a dotace - MŠMT
celkem

stanoveno
17 192 000,00
12 030 000,00
650 000,00
4 311 000,00
180 000,00
21 000,00

vyčerpáno

rozdíl

16 975 325,67
12 030 000,00
650 000,00
4 089 390,02
180 826,65
25 109,00

216 674,33
0
0
221 609,98
-826,65
4 109,00

421 851,00
311 329,00

421 851,00
311 329,00

0
0

105 852,00
4 670,00

105 852,00
4 670,00

0,00
0,00

17 613 851,00

17 397 176,67

216 674,33

Prostředky na platy ÚZ 33353 ve výši 12 030 000,00 Kč byly vyčerpány všechny, ostatní
osobní náklady ÚZ 33353 byly rovněž vyčerpány v plné výši 650 000,00 Kč.
Prostředky na platy ÚZ 33052 – rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního
školství “ ve výši 421 851,00 Kč byly vyčerpány v plné výši.
Nedočerpaná částka za zákonné odvody ÚZ 33353 byla použita na dokrytí nákladů na
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, přídělu do FKSP, k úhradě zákonného pojištění a
na nákup učebních pomůcek.
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Ad2)

Vyhodnocení

čerpání

účelových

prostředků

(dotací)

z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků
Závazné ukazatele
vyčerpáno

stanoveno

rozdíl

ÚZ 131

Účelově určeno na posílení
mzdových prostředků včetně
odvodů

14 900,00

14 900,00

0

ÚZ 134

Účelově určeno na dopravu
sboru na 10. ročník celostátní
přehlídky dětských pěveckých
sborů „Světlo za Lidice“

32 000,00

32 000,00

0

ÚZ 206

Účelový investiční příspěvek
do fondu investic na akci
„Odhlučnění místností“

1 400 000,00

1 342 217,00

57 783,00

Prostředky na posílení mzdových prostředků (ÚZ 131) byly použity k vyplacení odměn
v částce 11 000,00 Kč a zákonným odvodům vč. přídělu do FKSP.
Finanční prostředky na dopravu sboru (ÚZ 134) s použitelností 1.5. – 31.8. 2016 byly použity
k úhradě nákladů na autobusovou dopravu sboru na celostátní přehlídku pěveckých sborů ve
dnech 10. – 11.6.2016.
Z odboru investičního a majetkového obdržela škola účelovou investiční dotaci do
investičního fondu na akci „Odhlučnění místností“. K nedočerpání dotace došlo díky
vysoutěžení zhotovitele stavby s nižší cenovou nabídkou v rámci výběrového řízení.

Ad3) Vyhodnocení ukazatele limitu počtu zaměstnanců
Závazný ukazatel
Limit počtu zaměstnanců

stanoveno
34,72

vyčerpáno
34,958

rozdíl
0,625

Ad4) Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření na rok 2016 byl stanoven jako vyrovnaný případně mírně přebytkový.
Skutečná výše zlepšeného výsledku hospodaření dosažená v hlavní činnosti byla ve
sledovaném roce 86 869,20 Kč. Tento výsledek hospodaření je plně kryt finančními
prostředky.
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Rada Moravskoslezského kraje schválila příděl tohoto zlepšeného výsledku hospodaření
do peněžních fondů následovně
Fond odměn:

30 000,00 Kč

Rezervní fond:

56 869,20 Kč s následným převodem do investičního

fondu (posílení investičního fondu) na nákup stage pianina (cca 80 000,00 Kč).
K dosažení zlepšeného výsledku hospodaření a úhradě plánovaných provozních nákladů
vytvořila škola vlastní zdroje:


výnosy za úhradu neinvestičních nákladů (úplata za vzdělávání)

2 516 606,00 Kč

Výnosy jsou tvořeny úplatou za vzdělávání. Výše úplaty za vzdělávání je stanovena
v souladu s vyhláškou 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a rozpočtem
školy ve výši, která pokryje provozní náklady, příp. zlepšený výsledek hospodaření.


výnosy z transferů – MŠMT

17 613 851,00 Kč

Jedná se o příspěvky a dotace na platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody, FKSP
a přímý ONIV .


ostatní výnosy – úroky na běžném účtu



výnosy z investičního transferu – Škola obdržela v rámci projektu „Modernizace

3 703,40 Kč

výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ (registrační číslo
projektu CZ.1.10/2.1.00/29.01722) křídlo střední Essex


5 992,80 Kč

výnosy z transferu – Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a
Hulváky poskytlo naší škole na základě darovací smlouvy na financování projektu
„Ocenění nejlepších žáků ZUŠ E. Marhuly“ za školní rok 2015/16 částku
15 000,00 Kč



čerpání rezervního fondu

15 000,00 Kč

Škola obdržela na základě darovací smlouvy 15 000,00 Kč od společnosti Veolia
Energie ČR, a.s. jako příspěvek na organizaci Jarního koncertu Ostravského dětského
sboru.


výnosy z transferů – příspěvky od zřizovatele

46 900,00 Kč

Zřizovatel poskytl naší škole účelovou dotaci určenou na dopravu sboru na 10. ročník
celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“ ve výši
32 000,00 Kč
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Na posílení mzdových prostředků včetně odvodů byl poskytnut příspěvek ve výši
14 900,00 Kč.


ostatní výnosy

23 419,92 Kč

V důsledku opožděného dokončení stavební akce „Odhlučnění místností“ uplatnila
škola smluvní pokuty a penále ve výši

9 419,92 Kč

Do výnosů se promítla uhrazená náhrada za ztráty, manka a školy ve výši 14 000,00
Kč od zákonného zástupce za ztrátu hudebního nástroje.
Výnosy celkem vč. příspěvků a dotací

20 240 473,15 Kč

Náklady celkem

20 153 603,95 Kč

Veškeré náklady a výnosy byly dosaženy v hlavní činnosti, doplňkovou činnost škola
neprovozovala.

XII.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH
A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
1. Spolupráce se společností Portedo (http://eurohudebka.cz) na projektu Podpora
uměleckého vzdělávání v ČR.

XIII.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
.
Jak již bylo řečeno, učitelům je nechána naprostá volnost při výběru svého dalšího vzdělávání.
Zapojujeme se intenzivně do vzdělávacích akcí, které připravuje Janáčkova konzervatoř
v Ostravě.
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Učitelé jsou rovněž připravováni na tvořící se kariérní řád a budoucí nutnost postupného
vzdělávání.

XIV.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH
PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ
a) Ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel školy, s.z. škola realizovala projekt Ocenění
nejlepších žáků školy, na který získala finanční prostředky od ÚMOb Mariánské Hory 15.000,- Kč.
b) Získané sponzorské dary ve výši - 51.000,- Kč – byly použity na k nákupu dárkových
poukázek v projektu Ocenění nejlepších žáků školy a na přípravu CD a 2 DVD k 110. výročí
založení školy.

XV.
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI,
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY
PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve vzdělávání je ve škole dlouhodobě na
velmi dobré úrovni.
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XVI.
ZHODNOCENÍ
ZUŠ E.Marhuly splnila v uplynulém školním roce všechny úkoly a cíle výchovněvzdělávacího procesu, který si pro tento školní rok vytýčila. Žáci se úspěšně zúčastnili soutěží
a přehlídek, všichni uchazeči uspěli u zkoušek a byli přijati na školy uměleckého zaměření.
Škola spolupracovala s řadou kulturních subjektů nejen našeho regionu a podílela se jak
umělecky tak organizačně na řadě významných kulturních akcí. I letos se prostřednictvím
spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, s.z. podařilo uskutečnit řadu projektů (např.
Jazztalent, koncerty všech oddělení Ostravského dětského sboru atd.), které výrazně zvyšují
prestiž naší školy.
Učitelé všech oddělení se jako každoročně účastnili v rámci DVPP řady vzdělávacích akcí k
prohloubení profesních dovedností a rovněž správní zaměstnanci si rozšiřovali své dovednosti
na akcích k tomu určených.
Výčet všeho podstatného o dění ve škole najdete na www.stránkách školy.
Opět jsme pokračovali ve vybavování a modernizaci školy. Zahájili jsme 1. etapu
rekonstrukce kanceláří na hlavní budově. Dále jsme upravili počítačové sítě - rozvedení
internetu a wifi a provedli výměnu a opravu domácích telefonů na hlavní budově. Na
koncertní sál jsme zakoupili stage piano. Pro potřeby výtvarníku na pobočných budovách
v Muglinově a ZŠ Zelená byly zakoupeny 2 ks barevných tiskáren.
Úspěšný školní rok vyvrcholil, jako každoročně, v obřadní síni mariánskohorské radnice
14.6.2017. Dík mimořádné spolupráci s ÚMOb Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky v čele s
Ing. arch. Lianou Janáčkovou a našimi sponzory byla tato akce opět krásnou tečkou za
uplynulým školním rokem, za což jim patří velký dík všech pedagogů, žáků i rodičovské
veřejnosti.
Přesto, že pracujeme na 11 místech poskytovaného vzdělávání, což mnohdy není vůbec
jednoduché pro koordinaci naší společné práce, výsledky svědčí o tom, že s touto realitou
úspěšně v rámci svých možností pracujeme.
I když se v naší práci určitě najdou oblasti, kde se nám úplně vše nedaří tak, jak bychom
chtěli a měli bychom se zlepšovat, věřím, že i v následujícím školním roce si naše ZUŠ udrží
již dlouhodobě nastolený vysoký standard výchovně vzdělávacího procesu.
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Tato výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci ZUŠ Eduarda Marhuly
dne 2. října 2017
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Příloha č.1
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, které Vaše

škola pořádá)
Ano/Ne*

Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace)

Ano/Ne*

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací

Ano/Ne*

Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele

Ano/Ne*

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání)

Ano/Ne*

Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.)

Ano/Ne*

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany)

Ano/Ne*

Vzdělávání seniorů

Ano/Ne*

Občanské vzdělávání

Ano/Ne*

Čeština pro cizince

Ano/Ne*

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ano/Ne*

Jiné – vypište:…………………………….

*Nehodící se škrtněte
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Příloha č.2

Nově zahájené projekty:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

/

/

/

/

Rozpočet projektu
(v případě partnerství také
částka, která připadá na
školu)

/

Obsah/Cíle
projektu

/

Období realizace

/

Projekty již v realizaci:
Název
projektu

Operační
program/Zdroj
financování

Registrační
číslo projektu

Role školy/ŠZ
v projektu příjemce/partner
(v případě, že škola je
partner, uvést příjemce)

Ocenění
nejlepších
žáků ZUŚ
E. Marhuly
za školní
rok
2016/2017

ÚMOb
Mariánské Hory
a Hulváky

/

Partner
Klub rodičů a
přátel školy, z.s.

Rozpočet projektu
(v případě partnerství také
částka, která připadá na
školu)

15 000,- Kč

Obsah/Cíle
projektu

/

Období realizace

14.6.2017

