VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní umělecká škola, Třinec,
Třanovského 596, příspěvková organizace

školní rok 2005/2006

Charakteristika

Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006 slaví
60. výročí založení.
Škola je čtyřoborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém. Na začátku školního roku 2005/2006 nastoupilo 808 žáků, což je o 10 žáků
méně než na začátku školního roku 2004/2005. V hudebním oboru vyučujeme prakticky
všechny hudební nástroje a zpěv. Ve školním roce 2005/2006 jsme nově zavedli pěveckou
hlasovou výchovu se zaměřením na jazzový a populární zpěv. Ve výtvarném oboru
vyučujeme kresbu, malbu, grafiku a keramiku. V tanečním oboru vyučujeme klasický,
současný a lidový tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a slovesnost.
V povědomí třinecké i mimotřinecké veřejnosti je škola známá vysokou kvalitou pedagogické
práce, každoročně prezentovanou veřejnými koncerty, výstavami a vystoupeními žáků
hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru. Nejlepší žáci se zapojují
do národních i mezinárodních uměleckých soutěží a dosahují vynikajících výsledků,
koncertují v zahraničí, např. v Polsku, Slovensku a Maďarsku.
Škola je vybavena moderní audiovizuální technikou. Naši absolventi každoročně nahrávají
své absolventské vystoupení ve školním nahrávacím studiu a zároveň obdrží při absolutoriu
nahrávku svého absolventského koncertu na CD. Významné akce se nahrávají na video
a DVD.

Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
61955574
Zřizovatel:
Moravskoslezský kraj
Ředitel – statutární zástupce: MgA. Eduard Turoň
Hlavní budova ZUŠ ul. Třanovského 596 v majetku města Třince
Odloučené pracoviště ul. Jablunkovská 406 v majetku města Třince
Pobočka v Bystřice v budově ZŠ Bystřice, majetek obce Bystřice
Datum zařazení do sítě:
30. 5. 1996
Poslední změna zařazení:
29. 3. 2006
Kapacita školy dle zařazení: 1 000 žáků
obory vzdělání:
hudební – kapacita 650
literárně-dramatický – 75
taneční – 125
výtvarný – 150

Ve školním roce 2005/2006 neproběhla žádná inspekce ani kontrola.
Poslední inspekce: české školní inspekce – orientační 15. – 17. 5. 2000, viz. web stránky ČŠI
ekonomická – kontrolní 7. 2. 2001 ŠÚř.

Organizace dle oborů

Ve školním roce 2005/2006 nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
literárně-dramatického oboru
výtvarného oboru
tanečního oboru

808 žáků
532
45
158
73

do přípravných ročníků nastoupilo celkem
z toho do:
hudebního oboru
nehudebních oborů

82 žáků
35
47

Na konci školního roku 2005/2006 bylo klasifikováno
707 žáků
neklasifikováno
5
přípravný ročník ukončilo
89 žáků
Absolvovalo celkem 82 žáků, z toho hudební obor:
výtvarný obor:
taneční obor:
lit.-dram. obor:

I. stupeň 49 žáků, II. stupeň 9 žáků,
I. stupeň 20 žáků, II. stupeň 14 žáků,
I. stupeň 10 žáků, II. stupeň 4 žáci,
I. stupeň 4 žáci, II. stupeň 2 žáci

Během školního roku vystoupilo 7 žáků.
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Ve školním roce 2005/2006 bylo na vysoké a střední umělecké školy přijato 5 žáků.
jméno
Čiaková Karolína
Hofierková Eva
Samiec Daniel
Gluzová Daniela
Pavla Olšarová

obor
VO
VO
VO
VO
klavír

vyučující
Mgr. Šenková
Mgr. Šenková
Mgr. Šenková
Mgr. Šenková
A. Rakusová

škola
Vysoká UMPRUM Praha
ČVUT archit. Praha, fak. archit.
VUT Brno, fakulta architektury
Zahradní a krajinná architektura, Brno
Ostravská Univerzita – obor učitelství
na II. stupeň, hudba – matematika

Údaje o školném

Školné ve školním roce 2005/2006 činilo pololetně:
hudební obory
přípravná hudební výchova
skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu
individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)
studium pro dospělé

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

nehudební obory
přípravná taneční, literárně-dramatická, výtvarná výchova
taneční, literárně-dramatický, výtvarný obor
studium pro dospělé

Kč 1 000,Kč 1 100,Kč 2 000,-

1 000,1 200,1 500,500,2 000,-

Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově za pololetí a je splatno do 15. dne
prvního měsíce příslušného období. Na základně vyhl. č. 71/2005 Sb. ukončí-li žák
vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku, úplata za školné se nevrací. Pokud
žák ukončil studium z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních lze poměrnou
část školného vrátit. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka
nebo zletilým žákem jiný termín úhrady – zpravidla čtvrtletní.
Způsob úhrady: 1. složenkou
2. bezhotovostním převodním příkazem
3. v hotovosti v kanceláři školy
V případě neuhrazení školného je žák ze studia vyloučen.

Nejvýznamnější kulturně vzdělávací akce školy

Vánoční hvězdička pro dětská očička
V měsíci prosinci 2005 proběhly dva vánoční koncerty. Koncert v Třinci byl uskutečněn
20. 12. 2005 v evangelickém kostele v Třinci ve spolupráci se zahraničními školami
z Bratislavy a polského Jastrzębia v rámci projektu pod názvem „Vánoční hvězdička pro
dětská očička“. Na koncertu účinkovalo přibližně 200 dětí a koncert shlédlo kolem
750 nadšených diváků.
V Bystřici, v evangelickém kostele, proběhl vánoční koncert 14. 12. 2005 a měl velký ohlas
u bystřických obyvatel.

Koncert komorního orchestru V4 v Budapešti
Pedagogové smyčcového oddělení naší školy se spolupodíleli na koncertu komorního
orchestru V4 v projektu Visegrádské čtyřky, který se uskutečnil ve dnech 26. – 28. 4. 2006
v Budapešti. Spoluorganizátorem koncertu byly tyto školy: Ráce Aladár Zeneiskola Budapešť
ZUŠ J. Kresánka Bratislava, Hudební škola Jastrzębie – Zdrój a naše škola. Koncertu se
zúčastnili kulturní atašé účinkujících zemí, představitelé magistrátu města Budapešti
a ředitelé jednotlivých škol. Publikum ocenilo skvělé vystoupení tohoto orchestru
dlouhotrvajícím potleskem. Koncert byl nahrán na CD.

Ústřední kolo ZUŠ výtvarného oboru
30. 9. 2005 – 2. 10. 2005 proběhlo v zámku ve Šternberku celostátní bienále nejlepších
výtvarných prací ZUŠ v rámci ústředního kola vítězů soutěže VO vyhlašované MŠMT. V této
soutěži byly vybrány i práce našich žáků „Breviář malého vegetariána“, které připravila
Mgr. Beáta Martinková. Je to významný úspěch výtvarného oboru.

Koncert k 15. výročí založení hudební školy v Jastrzębiu
7. 10. 2005 jsme se v rámci spolupráce se základní uměleckou školou v Jastrzębiu – Zdroju
(Polsko) zúčastnili koncertu k 15. výročí založení této hudební školy.

„Koncert bez hranic“ 2005 – Mezinárodní koncert ZUŠ v Českém Těšíně
V rámci 60. výročí založení ZUŠ v Českém Těšíně se uskutečnil 14. 10. 2005 mezinárodní
koncert příhraniční spolupráce českých a polských škol v kostele Na Rozvoji. Na tomto
koncertu vystoupili i naši žáci houslového, dechového, akordeonového a klávesového
oddělení.

Projekty výtvarného oboru
Výzdoba lůžkové části Nemocnice Podlesí a. s.
Příprava na výzdobu lůžkové části v Nemocnici Podlesí začala prakticky už v září 2005.
Výběr obrázků nebyl snadný, protože bylo třeba mít na zřeteli, že pacienti, kteří lůžkovou část
navštíví , potřebují mít ke své rekonvalescenci prostředí klidné, relaxační. Z toho důvodu byly
zařazeny obrázky pro nemocnici spíše v barvách tlumených, teplých a taktéž motivy obrázků

odpovídaly spíše atmosféře obyčejných příběhů (obrázky zvířat, abstrakce, zátiší atd.) Pro
tuto akci byly vybrány obrázky dětí ve věku od 6 do 19 let v počtu přibližně 100 ks. Všechny
obrázky byly řádně adjustovány v barevných paspartách, které odpovídaly barvě
nemocničního zařízení (pastelové tóny nem. lůžek, barevné tóny stěn atd). Tato práce
pokračuje i v tomto školním roce. Zbývá nám dovybavit jedno lůžkové oddělení. Ohlasy
pacientů i personálu jsou velmi pozitivní, takže doufáme, že spolupráce bude v tomto
zařízení nadále pokračovat
Malba „Podmořský svět“ – CK Benfica
Další zajímavou akcí výtvarného oboru byla výzdoba komerčních prostor – cestovní
kanceláře Benfica. Přibližně 10 studentek I. a II. stupně VO se zúčastnilo malby stěny
cestovní kanceláře v prosinci 2005. Motiv byl pro CK jednoznačný - podmořský svět. Práce
to byla velmi zajímavá, protože jsme si vyzkoušeli malbu na velké ploše akrylátovými
barvami a zároveň jsme zanechali stopu ZUŠ v místě, které navštěvuje spousta lidí našeho
města.

Krajská přehlídka dětského scénického tance
2. 4. 2006 proběhla na Janáčkově konzervatoři v Ostravě krajská přehlídka dětského
scénického tance, které se zúčastnily i žákyně našeho tanečního oddělení pod vedením paní
učitelky Kisialové.

Krajská přehlídka dětských recitátorů a divadel
13. – 15. 4. 2006 se žáci literárně-dramatického oboru paní učitelky Kovaříkové zúčastnili
krajské přehlídky dětských recitátorů a divadel v SVČ Ostrava.

Divadelní představení „Panenka z porcelánu“
Představení se konalo 27. 6. 2006 v KD Trisia, a. s. Představení „Panenka z porcelánu“ bylo
prvním celovečerním představením LDO vůbec. Tedy i první vážnou zkušeností s divadelním
textem, kostýmem, svícením. Toto představení bylo přijato velmi příznivě studenty
třineckého gymnázia, kterým patřilo dopolední představení, veřejnost pak měla možnost vidět
Panenku... večer. Pro velký úspěch se soubor rozhodl hrát pro studenty těšínských středních
škol na profesionálním jevišti Těšínského divadla.

Divadelní představení „Krabičkoví motýli“
Dvě představení se konala dne 20. 6. 2006 v DDM Třinec a byla určena pro školy a veřejnost.

Akademie Základní umělecké školy v Třinci
Dne 18. 5. 2006 se konala Akademie Základní umělecké školy Třinec v Kulturním domě
Trisia, a. s.. Na akademii vystoupilo přes 100 žáků souborových her, tanečního oboru,
literárně-dramatického oboru. Akademie byla spojena s výstavou výtvarných prací žáků
výtvarného oboru.

Akademie žáků a absolventský koncert v Bystřici nad Olší
Koncert se konal 24. 5. 2006 v kině v Bystřici a kromě absolventů pobočky v Bystřici
vystoupil smyčcový soubor z Bystřice.

Krajská klavírní přehlídka
10. 5. 2006 proběhla krajská klavírní přehlídka nadaných klavíristů na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě, které se zúčastnili 3 žáci paní učitelky Trávníčkové a Palowske.
Všichni žáci zahráli velmi dobře a se ctí reprezentovali naši školu.

Okresní klavírní přehlídka
3. 4. 2006 proběhla na ZUŠ v Frýdku – Místku okresní přehlídka nadaných klavíristů. 3 naši
žáci, kteří se této přehlídky zúčastnili, byli vybráni do krajského kola.

Koncert pedagogů
28. 3. 2006 se uskutečnil v rámci dne učitelů slavnostní koncert pedagogů naší školy
v Kulturním domě Trisia, a. s.. Vystoupilo 9 pedagogů a jeden žák Marek Kaleta spolu se
svou paní učitelkou. Marek je vítězem celostátní soutěže ZUŠ ve hře na akordeon. Koncert
měl velký ohlas u více než 200 členného publika.

Absolventský recitál
22. 6. 2006 ve foyer KD Trisia, a. s. proběhl samostatný absolventský recitál naši vynikající
žákyně ve hře na klavír Daniely Workové, která na koncertě zahrála nejen samostatné skladby
na klavír, ale vystoupila jako sólistka Třineckého komorního orchestru. Na koncertě
vystoupili její přátelé v oblasti jazzové a populární hudby. Daniela je žákyní paní učitelky
Ciencialové a koncert měl vynikající ohlas u publika. Recitál Daniely Workové byl natočen
na DVD.

Absolventský koncert žáků II. stupně
11. 4. 2006 proběhl ve foyer KD Trisia, a. s. absolventský koncert žáků II. stupně.
Na koncertě zahrálo 6 absolventů. Po ukončení koncertu jim byly předány nahrávky jejich
absolventského koncertu na CD.

Absolventské koncerty žáků I. stupně
Ve dnech 31. 5. 2006, 1. 6. 2006 a 14. 6. 2006 proběhly v koncertním salónku ZUŠ
tři absolventské koncerty I. stupně.

Výchovný koncert zahraniční klavíristky
29. 4. 2006 proběhl koncert pro předmětovou komisi klavíru v koncertním salónku ZUŠ
na němž účinkovala Katarzyna Orlik, absolvenstka Adademii Muzycznej Katowice z Polska.

Koncert jazzové a populární hudby
Na koncertě (19. 6. 2006) určeném pro všechny žáky školy vystoupily soubory Encore – dívčí
kapela Mgr. Zabystrzana, TřiJazz – jazzové trio pana učitele Pilcha a jazzový orchestr PPJB,
ve kterém hrají i naši pedagogové. Koncert měl u žáků veliký ohlas.

Koncert souborových a komorních her
21. 6. 2006 jsme uskutečnili dva koncerty souborových a komorních her pro žáky II. stupně
všech ZŠ v Třinci v aule gymnázia. Na koncertě vystoupilo přibližně 50 našich žáků, počet
nadšených dětských diváků cca 700.

Koncert studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
13. 6. 2006 se uskutečnil v koncertním salónku ZUŠ koncert studentů Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě pro žáky dechového oddělení.

Přehlídka souborové hry
8. 2. 2006 se uskutečnila přehlídka souborové hry, kterou zorganizovala předmětová komise
smyčců v koncertním salónku naší školy. Vystupujícím dětem se tato akce velice líbila.

Třídní koncerty
Ve školním roce 2005/2006 uspořádal každý učitel nejméně 2 třídní koncerty tj. přibližně
80 koncertů. Jejich úroveň byla výborná a celkový počet posluchačů těchto koncertů
odhadujeme kolem tří tisíc.

Reprezentační ples ZUŠ
Ve spolupráci se SRPŠ jsme uspořádali pro rodiče a zaměstnance školy dne 21. 1. 2006
reprezentační ples ZUŠ v Dělnickém domě v Třinci.

Školní poznávací zájezd do Švýcarska
5. – 8. 5. 2006 jsme uskutečnili prostřednictvím CK Benfica nádherný poznávací zájezd
do Švýcarska pro zaměstnance naší školy a jejich rodinné příslušníky.

Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru výroční zprávy.

Umístění žáků ZUŠ Třinec v uměleckých soutěžích

Celostátní soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje „Konfrontace“
20. a 21. 4. 2006, ZUŠ B. Smetany v Karviné
II. kategorie – sólová hra

zlaté pásmo

Marek Walica

ze tř. p. uč. Pilcha, st.

VIII. kategorie – sólová hra zlaté pásmo
zlaté pásmo
stříbrné pásmo

Michal Worek
Filip Wawreczka
Joanna Gwóźdź

ze tř. p. uč. Pilcha, st.
ze tř. Mgr. Zabystrzana
ze tř. Mgr. Zabystrzana

IV. kategorie – komorní hra zlaté pásmo

Michal Worek
Albert Černý

ze tř. p. uč. Pilcha, st.

Krajská kola soutěží ZUŠ vyhlašované MŠMT – hudební obor
1. – 3. 3. 2006, ZUŠ J. R. Míši Orlová - Poruba
bicí nástroje
Kategorie 0.

2. místo

Stanislav Duda

ze třídy p. uč. Pilcha, ml.

Kategorie III.

3. místo

Veronika Kaláčová

ze třídy p. uč. Pilcha, ml.

Kategorie IV.

3. místo

Veronika Lukešová

ze třídy p. uč. Pilcha, ml.

Albert Černý

ze třídy p. uč. Pilcha, ml.

Kategorie VII. 2. místo
zobcové flétny
Kategorie II.

3. místo

Ivana Kaufmanová

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie IV.

2. místo

Agáta Szturcová

ze třídy Mgr. Krhutové

Kategorie V.

3. místo

Aneta Polášková

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie VII. 3. místo

Pavla Staszková

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Michal Klus (tuba)

ze třídy p. uč. Kalety

žesťové nástroje
Kategorie IV.

3. místo

Krajské kolo soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT – taneční obor
21. 4. 2006, KD Orlová
II. kategorie taneční skladba „Všechno lítá...“ žákyně 2. roč. ze třídy p. uč. Kisialové
zvláštní ocenění poroty za hudební předlohu, nápad, tvůrčí zpracování a citlivou
interpretaci dětí

Okresní kolo soutěže ZUŠ vyhlašované MŠMT – taneční obor
3. 3. 2006 naše škola uspořádala okresní soutěž ZUŠ v tanci v KD Trisia, a. s. Třinec.
2 soubory pod vedením p. uč. Kisialové postoupily do krajského kola.

Okresní kola soutěží ZUŠ vyhlašované MŠMT – hudební obor
6. – 8. 2. 2006, ZUŠ Frýdek – Místek
žesťové nástroje
Marek Konderla (trubka) ze třídy p. uč. Kalety

Kategorie I.

1. místo

Kategorie IV.

1. místo s postupem Michal Klus (tuba)

ze třídy p. uč. Kalety

Kategorie 0.

2. místo

Michaela Piskořová

ze třídy Mgr. Krhutové

Kategorie I.

1. místo

Kateřina Szturcová

ze třídy Mgr. Krhutové

Kategorie II.

1. místo s postupem Ivana Kaufmanová

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie IV.

1. místo s postupem Agáta Szturcová
2. místo
Jolana Sobková

ze třídy Mgr. Krhutové
ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie V.

1. místo s postupem Aneta Polášková

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie VI.

3. místo

ze třídy p. uč. Kostkové A.

Kategorie VII.

1. místo s postupem Pavla Staszková
2. místo
Kateřina Čmielová
2. místo
Soňa Morgenthalová

ze třídy p. uč. Kostkové A.
ze třídy Mgr. Krhutové
ze třídy p. uč. Kostkové A.

2. místo
3. místo

ze třídy Mgr. Krhutové
ze třídy Mgr. Krhutové

zobcové flétny

Simona Klodová

příčné flétny
Kategorie II.

Joel Mazur
Kamila Hotová

Kategorie III.

2. místo
3. místo

Hana Šigutová
Lucie Šebestová

ze třídy Mgr. Krhutové
ze třídy Mgr. Krhutové

IV. kategorie

2. místo

Veronika Pilchová

ze třídy Mgr. Krhutové

sólový a komorní zpěv
Kategorie IV.

1. místo s postupem Kateřina Rašíková

ze třídy p. uč. Lukešová

Kategorie VIII. 1. místo s postupem Kateřina Klimková

ze třídy p. uč. Lukešová

Kategorie IX.

ze třídy p. uč. Lukešové

1. místo s postupem Ariel Zmuda

Materiální zabezpečení výuky

Naše škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální technikou,
výpočetní technikou. Škola má vlastní nahrávací studio a vydává nahrávky koncertů žáků na
CD a DVD.
Budova ZUŠ na ul. Třanovského 596 nestačí pokrýt potřebu učeben pro součastné stavy žáků,
a tak se musí vyučovat i na odloučeném pracovišti ZUŠ na ul. Jablunkovské 406. Tato budova
je původně rodinná vila a nesplňuje hygienické a prostorové nároky a tím odporuje vyhlášce
Ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na prostory a provoz škol.
Ředitelství školy stále bojuje o prostory odpovídající kvalitativně výuce na ZUŠ. Přesto se
nedaří prosadit vybudování nových učeben ani získání prostor v jiných budovách na území
města Třince, které by vyhovovaly stanoveným podmínkám. Ale snad se blýská na lepší časy,
městský úřad zadal studii na rekonstrukci jednoho z pavilónů 5. ZŠ s využitím pro nehudební
obory ZUŠ.

Závěrem

Žáci naší školy se prosazují v krajském, celostátním i mezinárodním měřítku a to především
v oboru hra na klavír, hra na akordeon, pěveckém oddělení, literárně-dramatickém oboru
a tanečním oboru, výbornou úroveň má také výtvarný obor. Velmi nás těší velká návštěvnost
našich koncertů a třídních předehrávek. Odhadujeme, že kulturní akce naší školy navštíví
během roku přibližně 5 tisíc posluchačů.
Přáním a ctižádostí současného pedagogického kolektivu a vedení školy je rozvíjet bohatou
tradici s cílem více využívat moderní metodické postupy a informační techniku při umělecké
výuce a dosahovat stále lepší výsledky a úspěchy v práci školy.

Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků do studia

1.

Učitelé školy pověřeni ředitelem vyhledávali nadané děti v prvních třídách základních
škol pro hudební a literární obor. V mateřských školách pak pro obor taneční
a výtvarný. Termín přijímacích zkoušek na ZUŠ v Třinci byl rovněž zveřejněn
v místním tisku 14 dní před výběrovým řízením. Výběrové řízení proběhlo ve druhém
a třetím týdnu měsíce června. Veškeré údaje o žácích přijímaných do přípravného
ročníku jsou vedeny na písemných přihláškách. Ve školním roce 2005/2006 bylo
přijato do přípravných ročníků všech oborů celkem 82 žáků.

2.

Ředitel zařadil žáky do prvního ročníku na základě postupové zkoušky v přípravném
ročníku. Starší žáci byli přijati přímo do vyšších ročníků na základě rozdílových
zkoušek. Na konci školního roku proběhly ročníkové a postupové zkoušky. Absolventi
ukončili studium absolventským koncertem a závěrečnými zkouškami. Na návrh
učitele hlavního předmětu a doporučení umělecké rady školy byli nejtalentovanější
žáci zařazeni do rozšířeného studia.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Klavírní ateliéry v Karviné proběhly v září 2006. Vzdělávání ve hře na klavír s akreditací
MŠMT se zúčastnilo 6 pedagogů.
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy ředitelství zorganizovalo další pokračování kurzu
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Vzdělávání se zúčastnilo
14 pracovníků.
Odborné vzdělávání – Smyčcové soboty, Klavírní soboty, Kytarové soboty 2005/2006
Konzervatoř Brno, akreditovaná vzdělávací instituce,
vzdělávací program akreditovaný MŠMT (č. j. 19081/2005-25-47, č. j. 21232/05-25-216),
přednášky, cvičení a konzultace pro učitele, žáky a hráče
Vzdělávacího programu hry na smyčcové nástroje se zúčastnili 3 pedagogové.
Vzdělávacího programu hry na klavír se zúčastnili 2 pedagogové.
Vzdělávacího programu hry na kytaru se zúčastnil 1 pedagog.
Víkendová škola hry na zobcovou flétnu s akreditací MŠMT
Vzdělávacího programu se zúčastnil 1 pedagog.
Ve školním roce 2005/2006 proběhla dvě školení učitelů hudebních nauk na ZUŠ v Orlové.
Školení se zúčastnili 3 pedagogové.

Údaje o mimoškolních aktivitách

Mezinárodní spolupráce
Ve školním roce 2005/2006 jsme na mezinárodní úrovni spolupracovali se slovenskou
Základní uměleckou školou Jozefa Kresánka z Bratislavy, polskou Hudební školou 1. a 2.
stupně z Jastrzębia – Zdroju a s maďarskou uměleckou školou Rácz Aladár Zeneiskola
z Budapešti. V rámci projektu Visegrádské čtyřky jsme společně v tomto školním roce
uspořádali mezinárodní koncert „Vánoční hvězdička pro dětská očička“ v Třinci, koncert
komorního orchestru V4 v Budapešti pod záštitou Visegrádského fondu a zúčastnili jsme se
koncertu k 15. výročí založení hudební školy v polském Jastrzebiu. Nadále spolupracujeme na
výměnných koncertech s hudební školou I. stupně z Wisly – Polská republika.

Spolupráce v rámci České republiky
Ve školním roce 2005/2006 jsme spolupracovali se Základní uměleckou školou v Němčicích
na Hané a se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně. Podíleli jsme se na „Koncertě bez
hranic“ organizovaném ZUŠ v Českém Těšíně.

Spolupráce s radou Sdružení rodičů a přátel školy
Ředitelství školy úzce spolupracuje s radou SRPŠ. Na pravidelných měsíčních schůzkách
informuje rodiče o dění ve škole, rodiče se podílejí na organizaci koncertů , třídních
předehrávek a dalších akcích školy. SRPŠ má podíl při správě a kontrole činnosti školy.

Mimoškolní aktivity žáků
Naši žáci vystupovali na vernisážích, výstavách, zúčastňovali se výtvarných soutěží a bienále.
Žáci literárně-dramatického oboru v rámci mimoškolní činnosti účinkovali na divadelních
představeních a vystupovali na přehlídkách dětské a studentské divadelní tvorby. Žákyně
tanečního oboru vystoupily s ukázkami svých tanců na různých společenských akcích
třineckých podnikatelských subjektů a kulturních akcích města a domu kultury.
Talentované děti odměnilo na konci června jako každoročně vedení města Třince při
příležitosti vyhlášení Talentu roku 2006. Speciální ocenění v kategorii „Kultura“ získal Albert
Černý, který zvítězil v pěvecké soutěži Werk Anděl 2006 a také v komorní hře na
elektronické klávesy a Michal Worek, absolutní vítěz soutěže Konfrontace Karviná 2006, ve
hře na elektronické klávesové nástroje.

Umělecká činnost pedagogů
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký
komorní orchestr, folklórní soubor Olza, brněnský estrádní orchestr Night and day. Hrají
v orchestrech zaměřených na jazzovou, taneční a populární hudbu, vedou pěvecké sbory
a zájmové umělecké kroužky mimoškolních aktivit dětí a mládeže např. Štývarův dětský sbor
při DDM Třinec. Každoročně vystupují při příležitosti mezinárodního dne učitelů na koncertu
pedagogů ZUŠ Třinec a na dalších koncertech v rámci mezinárodní spolupráce uměleckých
škol.

Učební plány, učební osnovy

Ve školním roce 2005/2006 se výuka řídila učebními plány pro Základní umělecké školy
vydanými MŠMT.
Učební plány:
Osnovy:

ze dne 26.6.95

č. j.

18418/95 s platností od 1. 9. 1995

25.7.80
6.4.81
14.4.82
23.9.83
15.4.85
30.6.89

č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.
č. j.

20876/80 - 35
11393/81 - 35
12988/82 - 35
26199/83 - 35
14466/85 – 35
15987/89

Taneční obor uč. plány
č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003.
č. j. 18455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.
Výtvarný obor
podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva je podle § 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
veřejně přístupná na webových stránkách školy a v písemné podobě na Základní umělecké
škole Třinec, Třanovského 596 a jejich pobočkách a na Krajském úřadě Moravskoslezského
kraje. Jeden výtisk je také předán Městskému úřadu v Třinci, odboru školství.
Dle § 17g zak. č. 139/1995 Sb. projednal ředitel zprávu o činnosti na zahajovací pedagogické
poradě 31. 8. 2005.

