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Charakteristika 

 
 

 
V povědomí třinecké i mimo třinecké 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 čtyř-oborová. Vyučujeme děti v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-
dramatickém. K 30. září 2008 bylo přihlášeno 831 žáků, z toho do hudebního oboru 539 žáků, 
literárně dramatického oboru 44 žáků, výtvarného oboru 167 žáků a tanečního oboru 74 
žákyň, studium pro dospělé navštěvovalo 7 žáků. Celkový počet žáků se zvýšil o 9 žáků 
oproti předešlému školnímu roku. V hudebním oboru vyučujeme prakticky všechny hudební 
nástroje  a zpěv. S velkým úspěchem vyučujeme také pěveckou hlasovou výchovu se 
zaměřením na jazzový a populární zpěv. Také v tomto oboru naši žáci dokázali zvítězit na 
četných pěveckých soutěžích v rámci České republiky. Ve výtvarném oboru vyučujeme 
kresbu, malbu, grafiku, keramiku a prostorovou tvorbu. V tanečním oboru učíme klasický, 
současný a lidový tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a slovesnost. 
 
Po technické stránce je škola velice dobře vybavena moderním multimediálním zařízením a 
audiovizuální technikou. Ve školním nahrávacím studiu je možno nahrát výkony žáků a 
zpětně tak zdokonalovat umělecké provedení skladeb v jejich podání. Významné akce se 
nahrávají na video a DVD. Absolventi II. stupně každoročně nahrávají svá absolventská 
vystoupení, zároveň obdrží při absolutoriu nahrávku svého absolventského koncertu na CD.  
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
IČO:    61955574 
Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 
Ředitel – statutární zástupce: MgA. Eduard Turoň 
Hlavní budova ZUŠ, Třinec, ul. Třanovského 596    -  v majetku města Třince 
Odloučené pracoviště Třinec, ul. Jablunkovská 406 -  v majetku města Třince 
Odloučení pracoviště VO Třinec, Koperníková 696 - v majetku města Třince 
Pobočka Bystřice v budově ZŠ Bystřice 848            -  v  majetku obce Bystřice 
Datum zařazení do sítě: 30. 5. 1996 
Poslední změna zařazení: 29. 3. 2006 
Kapacita školy dle zařazení: 920 žáků 
Email: zus_trinec@volny.cz 
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Nejvýznamnější kulturní a vzdělávací akce školy 

 
 
10. Národní přehlídka výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR ve Šternberku 
30.8. - 3.10.2008 
Do celonárodní přehlídky byl vybrán i výtvarný projekt nazvaný „Do skály“, který připravili  
naši žáci pod vedením Mgr. B. Martinkové. 
 

 
 
Slavnostní otevření nové pobočky výtvarného oboru 10. 11. 2008 
V prostorách 5. ZŠ v Třinci byla slavnostně otevřena nová pobočka VO. Akce proběhla za 
účasti starostky města Třince, paní PhDr. Věry Palkovské a mnoha jiných pozvaných hostů. 
Milým zpestřením bylo pěvecké vystoupení naší žákyně Markéty Konvičkové, která nyní  
naši školu úspěšně reprezentuje v pěvecké soutěži Československá Superstar. 
 
Vánoční večírek Ministerstva pro místní rozvoj v Praze 
10. 12. 2008 
Při této příležitosti vystoupil náš žák Marek Walica pod vedením p. uč. J. Ciencialové. 
 
Adventní koncert v evangelickém kostele v Bystřici 
10. 12. 2008 
 
Mezinárodní vánoční koncert v evangelickém kostele v Třinci 
16. 12. 2008 
V předvánoční atmosféře proběhly v prostorách evangelického kostela tyto dva koncerty. Na 
programu se podíleli učitelé a žáci naší školy, třineckého koncertu se zúčastnili i hosté 
z polského města Jastrzębie-Zdroj. 
 
Reprezentační ples ZUŠ 
7. 2. 2009  
Ve spolupráci se SRPŠ jsme uspořádali pro rodiče a zaměstnance školy reprezentační ples 
ZUŠ v Dělnickém domě v Třinci. 
 
Koncert v Břevnovském klášteře v Praze 
21. 2. 2009 
Koncertu se s úspěchem zúčastnil také náš žák Michal Worek, jehož připravuje  
p. uč. J. Ciencialová. 
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Křest koncertního klavíru BOHEMIA 18. 3. 2009 
V sále tanečního oboru ZUŠ Třinec proběhl slavnostní křest nově pořízeného koncertního 
klavíru značky Bohemia. Na programu se podíleli součastní i bývalí žáci naší ZUŠ (kteří dnes 
spolupracují s předními hudebníky domácí i zahraniční scény – např. s K. Gottem,  
A. Boccelim aj.) Slavnostnímu koncertu tleskalo jak nadšené publikum, tak i zástupci vedení 
města Třince. 
 
Koncert pedagogoů ZUŠ 
25. 3. 2009 
Zaplněné foyer Kulturního domu Trisia v Třinci aplaudovalo účinkujícím tohoto koncertu – 
učitelům naší školy. Zazněla zde hudba klasická i modernější a jazzová.  
 
Absolventský koncert žáků II.stupně 
8. 4. 2009 
Svým úspěšným vystoupením v KD Trisia v Třinci absolvovali žáci II. stupně hudebního 
oboru. Úroveň výkonů byla velmi vysoká, často až profesionální! Po ukončení koncertu jim 
byly předány nahrávky jejich absolventského koncertu na CD. 
 
„Vo víre tanca“ 
Představení tanečního oboru ZUŠ Bratislava a hostí ze ZUŠ v Třinci  
6. 5. 2009 
Naši žáci z tanečního oboru pod vedením p. uč. N. Kisialové se představili v Bratislavě. 
S velkým  úspěchem předvedli svá taneční čísla „Maličkosti“ a „Vlaštovko leť“. 
   
Taneční matiné a výstava VO s mezinárodní účasti 
20. 5. 2009  
KD Trisia byl dějištěm tanečního matiné a výstavy výtvarného oboru ZUŠ. Svá taneční 
vystoupení předvedli žáci p. uč. N. Kisialové a hostující žáci bratislavské ZUŠ J.Kresánka. 
Součástí byla také výstava prací žáků výtvarného oboru, kterou připravily Mgr. A. Šenková a 
Mgr. B. Martinková 
 
Absolventský koncert a akademie žáků pobočky v Bystřici 
28. 5. 2009 
Zaplněný sál kina v Bystřici aplaudoval výkonům žáků a absolventů naší pobočky. 
 
Absolventské představení LDO „Život je sen“ 
2. 6. 2009 
BcA. M. Kovaříková se svými žáky připravila literárně dramatické představení „Život je sen“, 
které s velkým úspěchem předvedla ve společenském sále KD Trisia, a. s. 
 
Absolventské koncerty I.stupně 

 2., 3. a 4. 6. 2009  
V koncertním sálku ZUŠ Třinec zakončili naši žáci studium I. stupně.  
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Třinecké dny umění 
5. 6. 2009  
Nemocnice Třinec-Sosna pořádá každoročně slavnostní vernisáž nových artefaktů, 
instalovaných v prostorách přilehlého parku. Letos tuto akci zpestřilo vystoupení zpěvaček ze 
třídy populárního zpěvu Mgr. D. Szymeczkové. 
 
Talent 2009 
11. 6. 2009  
V Loutkovém sále KD Trisia byly oceňovány největší „talenty“ v řadách třinecké mládeže. 
Mezi oceněnými byl i náš žák Michal Samek (houslista ze třídy p. uč. A. Kostkové). 
Slavnostní akci doprovázela kapela „Boutique“ žáků naší školy pod vedením Mgr. J. 
Zabystrzana.  
 
Třídní koncerty 
Ve školním roce 2007/2008 uspořádal každý učitel nejméně 2 třídní koncerty tj. přibližně       
80 koncertů. Jejich úroveň byla v převážné většině výborná a celkový počet posluchačů těchto 
koncertů odhadujeme kolem tří tisíc. 
 
Programy významnějších koncertů naší školy jsou přiloženy v závěru výroční zprávy. 
 

 
 

Absolventi I. a II. stupně ZUŠ Třinec, 
kteří byli přijati na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením 

ve šk. r. 2008/2009 
 
Hudební obor – pedagog Jana Ciencialová 
Michal Worek     Ježkova konzervatoř Praha  

(obor klavír) 
 
Výtvarný obor – pedagog Mgr. Anna Šenková  
Tomáš Hanák     Fakulta architektury ČVUT, Praha 
 
Ondřej Pustka     Fakulta architektury, Brno 
   
Michal Sedláček     Fakulta strojního inženýrství, 

    VUT Brno (obor průmyslový design) 
             
Halina Sikora     Fakulta strojního inženýrství, 

    VUT Brno (obor průmyslový design) 
 
Taneční obor – pedagog Naďa Kisialová  
Barbora Kurzoková    Janáčková konzervatoř Ostrava 

(obor tanec, osmileté studium) 
 
Karolína Sztefková    Janáčková konzervatoř Ostrava 
      (obor tanec, osmileté studium) 
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Inspekce a kontroly: 
 
České školní inspekce – orientační 15. – 17. 5. 2000, viz. web stránky ČŠI. 
Okresní úřad Frýdek-Místek odb. školství - ekonomická , kontrolní 7. 2. 2001. 
Krajský úřad – kontrola pracovních poměrů pedagogických zaměstnanců 26.1. 2004. 
Česká školní inspekce – kontrola dokumentace školy 20. 6. 2007 viz. web stránky ČŠI. 
Krajský úřad MSK –  č. 588/13/2007, kontrola personálních záležitostí 11. 10. 2007. 
Krajský úřad MSK –  č. 122/13/2008, kontrola evidence pracovní doby, vnitřní předpisy                                                                                                       
organizace,  výkon pracovní činnosti ředitele 3. 3. 2008. 
Krajský úřad MSK –  č. 450/03/2008 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými 
prostředky 18. -22. 8. 2008.  

 
 

Organizace dle oborů 
 
         počty žáků 
Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo celkem   831 
z toho do: hudebního oboru     539 

literárně-dramatického oboru      44 
výtvarného oboru       167 
tanečního oboru        74 
studium pro dospělé         7 

 
do přípravných ročníků nastoupilo celkem    128  
z toho do: hudebního oboru       88 

nehudebních oborů        40 
 
Na konci školního roku 2008/2009 bylo klasifikováno   670   
           neklasifikováno   2          
           neprospělo    0        
přípravný ročník ukončilo       142    
         

počty žáků 
Absolvovalo celkem 99 žáků,  z toho hudební obor:   I. stupeň       52   II. stupeň    6  

 výtvarný obor:  I. stupeň  14   II. stupeň  17 
 taneční obor:     I. stupeň      3   II. stupeň    1  
 lit.-dram. obor:  I. stupeň    5  II. stupeň    1 
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Údaje o školném 

 
Hudební obory: 
 
přípravná hudební výchova      Kč  1 000,- 
skupinová výuka hry na nástroj nebo zpěvu    Kč  1 200,- 
individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu    Kč  1 500,- 
druhý hlavní obor (individuální výuka hry na nástroj nebo zpěvu) Kč  1 000,- 
sborový zpěv         Kč     250,- 
hra na vedlejší nástroj (0,5 hod. týdně)     Kč     500,- 
studium pro dospělé  -  studenti      Kč   1500,- 
studium pro dospělé -  ostatní      Kč   2000,- 
       
Nehudební obory: 
 
přípravná taneční, literárně-dramatická, výtvarná výchova  Kč  1 000,- 
taneční, literárně-dramatický, výtvarný obor    Kč  1 100,- 
studium pro dospělé        Kč  2 000,- 
 
 
Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově za pololetí a je splatno do 15. dne 
prvního měsíce příslušného období. Na základě vyhlášky 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. Ředitelství školy může dohodnout se zákonným zástupcem 
nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady – zpravidla čtvrtletní. V případě 
neuhrazení školného bude žák ze studia vyloučen. 
 

 
 

Umístění žáků ZUŠ Třinec v uměleckých soutěžích 
 

Ústřední kolo soutěže ZUŠ 

Výtvarný projekt   DO SKÁLY 
 

Postup prací žáků VO pod vedením Mgr. Beaty Martinkové do ústředního kola soutěže 
výtvarného oboru ZUŠ vyhlašované MŠMT v rámci 10. Národní přehlídky výtvarného oboru 
základních uměleckých škol ČR - OČI DOKOŘÁN 2008. Projekt obsahoval práce plošné 
(kresby, malby, kombinované techniky, grafiku) a experimentální tisky do keramické hlíny. 
Součástí projektu byla i písemná dokumentace. Vystaven byl v rámci Moravskoslezského 
salónu v prostorách bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku. Na projektu pracovalo 
asi 45 dětí od 8-16let po dobu 2 let. 
 
 
 
 
 



 8

Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře na akordeon. 
 
2. místo  a zároveň nejlepší akordeonové duo ve své kategorii: 
Kateřina Rusnoková 
Marek Kaleta 
Pedagog - Dagmar Jurzycová. 
 
Krajská přehlídka výtvarných oborů ZUŠ Moravskoslezského kraje  

Projekt DO SKÁLY  získal CENU POROTY, pedagog – Mgr. Beata Martinková 

 
Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon 
 
KATEGORIE III. v komorní hře na akordeon 
1. místo a postup do ústředního kola soutěže: 
Kateřina Rusnoková    
Marek Kaleta 
Pedagog - Dagmar Jurzycová 
 
KATEGORIE VIII. ve hře na sólový akordeon 
1. místo  Marek Kaleta 
 
  
KATEGORIE IV. ve hře na sólový akordeon 
3. místo  Karolína Heczková 
 
Krajské kolo soutěže ZUŠ v oboru sólový klavír 
17. a 18. 3. 2008 
ZUŠ B. Smetany, Karviná – Mizerov 
 
2. místo  Worek Michal    pedagog - Ciencialová Jana 
 
3. místo  Krzoková Aniela    pedagog - Trávníčková Danuše 
 
3.  místo  Walachová Eva   pedagog - Ciencialová Jana 
 
čestné uznání   Samková Magdaléna   pedagog - Ciencialová Jana 
 
Krajské kolo národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru  
sólo – komorní hra  
23. a 24. 4. 2008 
ZUŠ Moravská Ostrava  
 
Pedagog -  Mgr. Petr Heczko PhD. 
 
I. kategorie 
2. místo  Heczko Petr 
 
V. kategorie 
2. místo  Csepcsarová Dominika 
 
KYTAROVÉ DUO – komorní hra 



 9

I. Kategorie 
2. místo  Heczko Petr 

Konderlová Ester 
 
KYTAROVÉ DUO – komorní hra 
III. Kategorie 
3. místo  Csepcsarová Dominika 

Szurmanová Martina 
 
Krajsko kolo ve hře na smyčcové nástroje 
ZUŠ J.R.Míši Orlová-Poruba  9. - 11. 4. 2008 
 
3. místo   Przywarová Jana    pedagog - Jana Adamíková 
 
3. místo   Samek Michal          pedagog - Alena Kostková 
  
čestné uznání   Anna Szarzecová      pedagog - Petr Zmuda 
 
Okresní kolo v oboru dechové nástroje 
ZUŠ Frýdek-Místek 17. února 2009 
    
Hra na příčnou flétnu: 
    
místo   soutěžící   pedagog 
 
Kategorie I. 
1.- postup  Kateřina Szturcová  Simona Pazderová 
    
Kategorie II. 
1.- postup  Simona Kováčiková  Mgr. Martina Krhutová 
    
Kategorie IV. 
2.   Jan Szlaur   Michaela Caesarová 
    
Kategorie V. 
3.   Agáta Szturcová  Mgr. Martina Krhutová 
    
Kategorie VI. 
1.   Veronika Pilchová  Mgr. Martina Krhutová 
 
2.   Hana Šigutová  Mgr. Martina Krhutová  
  
Kategorie IX. 
1.   Lukáš Turoň   Mgr. Martina Krhutová 
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Okresní kolo ve hře na klavír 
ZUŠ Frýdek-Místek 12. 13. 2. 2008 
 
1. místo   Beáta Šimovcová  ze třídy p. uč. Ciencialové 
kategorie 0  
 
3. místo   Julia Krzoková   ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie II      
 
1. místo    Daniela Klusová   ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie III     
 
2. místo   Michaela Pustowková ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie IV 
 
1. místo s postupem  Eva Walachová  ze třídy p. uč. Ciencialové 
kategorie V 
 
1. místo s postupem  Aniela Krzoková  ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie VI 
 
1. místo   Anna Maria Walach  ze třídy p. uč. Ciencialové 
3. místo   Filip Macura   ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie VII 
 
1. místo s postupem  Magdaléna Samková  ze třídy p. uč. Ciencialové 
1. místo   Jolanta Krzoková  ze třídy p. uč. Trávníčkové 
kategorie VIII  
 
1. místo s postupem  Michal Worek   ze třídy p. uč. Ciencialové 
kategorie IX 
 
Okresní kolo ve hře na akordeon 
ZUŠ Frýdek – Místek 18. 2. 2008 
 
 
1. místo s postupem 
kategorie IV.    Karolína Heczková  ze třídy p. uč. Dagmar Jurzycové 
 
1. místo s postupem  Marek Kaleta    
kategorie VIII. 
 
Komorní hra:  
1. místo s postupem  Marek Kaleta    
kategorie III.A duo  Kateřina Rusnoková 
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Okresní kolo v oboru smyčcové nástroje 
ZUŠ Frýdek-Místek 19. a 20. 2. 2008 
 
 
Hra na housle: 
 
3. místo   Lucie Cieslarová  ze třídy p. uč. Aleny Kostkové 
kategorie 0 
 
1. místo 
kategorie I    Filip Walczysko  ze třídy p. uč. Jany Adamíkové 
 
2. místo 
kategorie II   Radka Cieslarová  ze třídy p. uč. Aleny Kostkové 
 
1. místo s postupem  Jana Przywarová  ze třídy p. uč. Jany Adamíkové 
kategorie III 
 
1. místo s postupem  Michal Samek   ze třídy p. uč. Aleny Kostkové 
kategorie VIII 
 
Koncertantní obsazení 
 
1. místo   Natan Mazur   ze třídy p. uč. Jany Adamíkové 
kategorie II   Barbora Zbránková 
 
Hra na violoncello: 
 
2. místo   Dorota Turoňová  ze třídy p. uč. Petra Zmudy 
kategorie V 
 
1. místo s postupem  Anna Szarzecová  ze třídy p. uč. Petra Zmudy 
kategorie VI 
 
Okresní kolo ve hře na kytaru 
ZUŠ Frýdek – Místek 19.3.2008 
 
1. místo s postupem   Petr Heczko   ze třídy Mgr. Petra Heczka PhD. 
kategorie I  
 
1. místo    Ester Konderlová   
kategorie II 
 
1. místo s postupem   Dominika Csepcsarová   
kategorie V  
 
komorní hra 
1. místo s postupem   Ester Konderlová   
kategorie B 1/I   Petr Heczko 
 
1. místo s postupem   Dominika Csepcsarová  
kategorie B 1/III  Martina Szurmanová 
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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 a kabelové televizi 14 dní před výběrovým řízením. Výběrové řízení 
proběhlo ve druhém týdnu měsíce června. Veškeré údaje o žácích přijímaných do 
přípravného ročníku jsou vedeny na písemných přihláškách. Ve školním roce 
2008/2009 bylo přijato do přípravných ročníků všech oborů celkem 128 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 
 
V rámci vzdělávání zaměstnanců školy zorganizovalo ředitelství další pokračování kurzu 
anglického jazyka ve dvou úrovních – začátečníci a pokročilí. Ve vzdělávání pokračovalo         
10 pracovníků. 
 
Odborné vzdělávání – Kytarové soboty 2008/2009 
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 kytaru se zúčastnil 1 pedagog. 

 
Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
 
 
Mezinárodní spolupráce 
 
Ve školním roce 2008/2009 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 mezinárodní spolupráce jsme společně uspořádali Mezinárodní vánoční koncert 
v evangelickém kostele v Třinci (s účastí žáků polské Hudební školy z Jastrzębia – Zdroju) a 
dále Taneční matiné s účastí žáků ZUŠ J.Kresánka z Bratislavy.  
Vedení školy a učitelé získali mnoho důležitých poznatků na Mezinárodním kongresu 
hudebních škol v rakouském městečku Ried im Innkreis.  
Zástupci z řad učitelů naší školy se zúčastnili mezinárodní dechové soutěže „Instrumenty 
dęte" v polském Jastzebie.  
Naši žáci z tanečního oboru pod vedením p. uč. N. Kisialové se představili v bratislavské 
umělecké škole Jozefa Kresánka na taneční přehlídce  „Vo víre tanca“. 
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Spolupráce s uměleckými školami v rámci České republiky 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsme pokračovali ve spolupráci se Základní uměleckou školou 
v Němčicích na Hané.  
 
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, soutěžích 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. Jednou 
z nejvýznamnějších propagačních akcí školy bylo vystoupení školní kapely Boutique  
na slavnostním oceňování talentované mládeže „Talent 2009“. 
 
Umělecká činnost pedagogů 
 
Učitelé naší školy působí v různých hudebních tělesech jako jsou například: Třinecký 
komorní orchestr, Stanley´s Dixie Street Band, který několikrát natáčel pro ČT Ostrava, 
kapela Charlie Straight, která je v současné době velmi oblíbena mezi mládeži (vystupuje 
například společně se skupinou Kryštof), dále pak folklórní soubor Olza, soubor židovské 
hudby Simcha apod. 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 2007/2008 se výuka řídila učebními plány pro Základní umělecké školy 
vydanými MŠMT ve znění dalších aktualizací. 
 
Učební plány:  ze dne 26.6.95  č. j.  18418/95 s platností od 1. 9. 1995 
 
Osnovy:   25.7.80  č. j. 20876/80 - 35 
      6.4.81  č. j. 11393/81 - 35 
    14.4.82  č. j. 12988/82 - 35 
    23.9.83  č. j. 26199/83 - 35 
    15.4.85  č. j. 14466/85 – 35 
    30.6.89  č. j. 15987/89 
 
Taneční obor uč. plány č. j. 17620/2003-22 s platností od 1. 9. 2003. 
Výtvarný obor   č. j. 18455/2002-22  s platností od 1. 9. 2002, 
podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol 
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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 jejích pobočkách a na Krajském úřadě Moravskoslezského 
kraje. Jeden výtisk je také předán Městskému úřadu v Třinci, odboru školství.                        
Dle § 17g zák. č. 139/1995 Sb. projednal ředitel výroční zprávu o činnosti na zahajovací 
pedagogické poradě 28. 8. 2008. 
 

Materiální zabezpečení výuky 
 
 
Naše škola je velice dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální, informaticko 
mediální a 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 se stále snaží o získání prostor kvalitativně odpovídajících výuce na ZUŠ. 
Zatím se podařilo ve spolupráci s Městským úřadem v Třinci získat nové prostory ve školní 
družině 5. ZŠ na Koperníkové ulici, kam se prozatím přestěhovala výuka části výtvarného 
oboru ZUŠ s termínem zahájení výuky v listopadu roku 2008.   
 

 

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 (v oboru klasický i populární 
zpěv) , literárně-dramatickém oboru  a tanečním oboru, vynikající 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, stále rozvíjet mezinárodní spolupráci  s uměleckými školami v zahraničí, především se 
Slovenskem, Polskem a Maďarskem, a dosahovat tak kvalitnější výsledky v  práci školy a 
ještě lepší umělecké úspěchy. 
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Pedagogi čtí zaměstnanci - školní rok 2008/2009  

      
p. 
č. jméno  za řazení nástroj úvazek 

%  
1 Turoň Eduard, MgA. ředitel klavír, keyboard 1,00  
2 Zabystrzan Jiří, Mgr. zástupce řed. HN 1,00  
3 Adamíková Jana učitel housle 1,00  
4 Böhm Alicja, Mgr.  učitel klavír 0,17  
5 Caesarová Michaela učitel zob. flétna, flétna 0,43  
6 Ciencialová Jana učitel klavír 1,00  
7 Diasová Jitka učitel HN 0,10  
8 Erlebach Eugen, Mgr. učitel kontrabas 0,30  
9 Heczko Petr, Mgr.,Ph.D. učitel kytara 1,00  

10 Jurzycová Dagmar učitel 
akordeon, 
keyboard 1,00  

11 Kadblubcová Milada učitel klavír 1,00  
12 Kaleta Jan ved. učitel pobočky dechové nástroje 1,00  
13 Kaletová Lenka učitel HN, keyboard 1,00  
14 Kisialová Naďa učitel TO 1,00  
15 Kloda Daniel, MgA.  učitel  housle 1,00  
16 Kostková Alena učitel housle, zob. flétna 1,00  

17 
Kovaříková Marcela, 
BcA.  učitel LDO 1,00  

18 Krhutová Martina, Mgr. učitel zob. flétna, flétna 0,33  
19 Lazarová Katarzyna, Mgr.  učitel kytara 0,72  
20 Lukešová Radmila učitel zpěv 0,65  
21 Martinková Beáta, Mgr. učitel VO 0,86  
22 Olšarová Pavla učitel keyboard 0,26  
23 Pazderová Simona učitel zob. flétna, flétna 0,44  

24 Pilch Pavel, st. učitel 
akordeon, 
keyboard 0,43  

25 Pilch Pavel, ml. učitel bicí 1,00  
26 Pomykacz Česlav učitel keyboard 1,00  
27 Przyhodová Jozefa učitel klavír 0,96  
28 Przyhoda Krystyna učitel housle 0,57  
29 Pustowková Elena učitel klavír 1,00  
30 Pyszková Valerie, Mgr.  učitel  HN 0,48  
31 Rakusová Anna učitel klavír 1,00  

32 
Szymeczková Darina, 
Mgr. učitel populární zpěv 1,00  

33 Šenková Anna, Mgr. učitel VO 1,00  
34 Tlolková Dagmar učitel HN 1,00  
35 Trávníčková Danuše učitel klavír 1,00  
36 Walachová Markéta učitel klavír 1,00  
37 Zátopek Michal  učitel  klavír 0,17  
38 Zmuda Petr učitel violloncelo, zob. fl. 0,96  
39 Žurková Vanda učitel klavír 1,00  

    28,82  
Zátopek Michal - od 1. 9 2008 do 16. 3. 2009 
Böhm Alicja - od 23. 3. 2009 
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Mgr. Valerie Pyszková ve funkci zástupce ředitele do 31. 1. 2009   
Mgr. Jiří Zabystrzan ve funkci zástupce ředitele od 1. 2. 2009   

      

Provozní  zam ěstnanci - školní rok 2008/2009  
1. Čmielová Jana uklízečka 0,85   
2. Heczková Miluše uklízečka 0,25   
3. Jarnotová Rozálie školnice 1   
4. Bednarčínková Alžběta uklízečka 0,75   
5. Polášková Ivana ekonomka 1   
6. Duroňová Jana hospodářka 1   
7. Kubala Štefan údržbář 0,075   

   4,93   
Přepočtený počet zaměstnanců na začátku školního roku: 35,75   
fyzicky celkem: 45 z toho pedagogové: 38 THP: 7  
 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Vzhledem ke specifičnosti individuální výuky v uměleckých oborech a výuku nadaných žáků 
s bezproblémovým chováním v oborech skupinové výuky nemusí škola řešit otázku sociálně 
patologických jevů. 
 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsme zpracovali dva dotační programy. Program na podporu 
umělecké spolupráce zemí Visegradské čtyřky byl schválen a pro naší školou organizovanou 
mezinárodní pěveckou soutěž Zlatá loutna , která se bude konat 5. – 7. Listopadu 2009, jsme 
obdrželi dotaci 8000,- EUR. 
Projekt „Mediální umělecká výuka v ZUŠ“ z rozvojového fondu EU nebyl schválen. 
 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

 
Vzhledem k charakteru umělecké výuky na ZUŠ je zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení velmi těžce realizovatelné, a proto ho neprovádíme. 
 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2008/2009 jsme nerealizovali projekty financované z cizích zdrojů. 
 

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

 
Vedení školy úzce spolupracuje se školní odborovou organizaci ČMOS. V roce 2009 byla 
uzavřena nová kolektivní smlouva. Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy a 
spolupráce se zahraničními školami obdobného typu jsou popsány v samostatných kapitolách. 
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Údaje o hospodaření 
          
Hospodářský výsledek, náklady a výnosy (v tis. Kč)      
Náklady             celkem MŠMT MSK vl.zdroje   
     15508,88 13052 0 2456,88  
v tom:          
platy včetně mimorozpočtových zdrojů  9648,46 9523,07 0 125,39  
z toho:          
platy     9618,46 9493,07 0 125,39  
OPPP     30 30 0 0  
          
odvody sociálního a zdravotního pojištění  3367,18 3323,29 0 43,89  
zákonné sociální náklady (odvody FKSP)  192,37 189,4 0 2,97  
zákonné sociální náklady (stravování,lékařské prohlídky) 41,76 2,68  39,08  
ostatní sociální náklady   2,31 0 0 2,31  
          
spotřeba materiálu a energie   1173,75 13,56 0 1160,19  
z toho:          
drob.dlouhodobý hmotný majetek včetně uč.pomůcek 453,23 13,56 0 439,67  
materiál výtvarného oboru z dotace města Třince 2,45 0 0 2,45  
          
opravy a udržování    116,7 0 0 116,7  
cestovné     70,87 0 0 70,87  
služby     683,83 0 0 683,83  
z toho:          
nájemné     224,28 0 0 224,28  
z toho:          
z dotace města Třince    37,55 0 0 37,55  
          
školení a vzdělávání    54,81 0 0 54,81  
ostatní služby    404,74 0 0 404,74  
          
odpisy hmotného dlouhodobého majetku  73,42 0 0 73,42  
          
pokuty a penále (porušení rozpoč.kázně)  4,44 0 0 4,44  
          
jiné ostatní náklady    133,79 0 0 133,79  
z toho:          
služby penežních ústavů, pojištění majetku  45,75 0 0 45,75  
odvody za neplnění povinnosti (ZPS)  14,34 0 0 14,34  
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 40,17 0 0 40,17  
náklady na reprezentaci   3,02 0 0 3,02  
technické zhodnocení majetku   28,22 0 0 28,22  
          
Výnosy celkem       celkem MŠMT MSK vl.zdroje  
     15508,88 13052 0 2456,88  
v tom:          
školné     2130,09 0 0 2130,09  
příspěvky na úhradu nákladů v ZUŠ  18,81 0 0 18,81  
příjmy z úroků    18,25 0 0 18,25  
zúčtování fondů (fond odměn, rezervní)  226,82 0 0 226,82  
v tom:          
rezervní fond - odvod do SR (porušení rozp.kázně) 4,44 0 0 4,44  
rezervní fond - překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy 96,99 0 0 96,99  
fond odměn     125,39 0 0 125,39  
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ostatní výnosy    22,91 0 0 22,91  
          
dotace     13092 13052 0 40  
v tom:          
přímé náklady na vzdělávání   13052 13052 0 0  
dotace od obce    40 0 0 40  
          
          
Hospodářský výsledek        0     

          
          
Neinvestiční výdaje hrazené ze státního rozpočtu 13052     
v tom:          
platy,ostatní soc.pojištění,zákonné soc.náklady 13035,76     
příspěvek na stravování zaměstnanců  2,68     
učební pomůcka    13,56     
          
Investiční výdaje    0     
          
Počet 
žáků     824     
          
Náklady na žáka školy v Kč        
hrazené ze státního rozpočtu   15723     
          
Přepočtený stav zaměstnanců     35,3     
v tom:          
pedagogičtí zaměstnanci   30,28     
provozní zaměstnanci    5,02     
          
% nenárokových složek k nárokovým složkám        
včetně mimorozp.zdrojů     6,9     
z toho:           
osobní příplatky    70,5     
odměny     29,5     
           
Náklady a výnosy v letech 2006 až 2008 v tis.Kč:      
    

   
 náklady výnosy 
rok 2006 14549,60 14850,00 
rok 2007 15070,09 15305,45 
rok 2008 15508,88 15508,88 
   
   
   
   
Náklady 2008 v % vyjádření podle zdrojů krytí v tis.Kč:      
          
dotace MŠMT  13052  

dotace města 40 
vlastní zdroje 2416,88 
   
   
   
   
   
V Třinci dne 15. 10. 2009 


