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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. října 117, 702 18 Ostrava 

 

Ředitelka školy: Mgr. Pavla Kovalová 

Statutární zástupce: MgA. Jana Davidová 

 

Zástupce ředitele: Mgr. Jindřich Schwarz, Ph.D. 

 

Zařazení do sítě škol:                       01.09.1996 

Poslední změna zařazení:                09.03.2016  

Celková kapacita školy:                  950 žáků s účinností od 01.07.2012 

Další místa poskytovaného 

vzdělání nebo školských 

služeb: 

1. Ludmilina 27, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

2. Gen. Janka 1237, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

3. Na Jízdárně 19 a, 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 

Kontakt na zařízení:   telefon: 596620282, 596619258 

Identifikátor datové schránky: 6iqfxdb 

e-mail: zusem@po-msk.cz; skola@zusmarhory.cz  

www: www.zusmarhory.cz 

Údaje o školské radě:                    není zřízena 

Aktivity školy: při ZUŠ E. Marhuly pracuje Klub rodičů a přátel školy,z.s.  

 

 

I. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

mailto:zusem@po-msk.cz
http://www.zus-ostravamarhory.net/
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Charakteristika školy:  

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly je nejstarší školou svého druhu ve městě, v roce 

2019 oslavila 112 let své existence. 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme vyučovali na 11 místech poskytovaného vzdělání celkem 

929 žáků a 11 studujících ve studiu pro dospělé v oborech hudebním, výtvarném, tanečním  

a literárně-dramatickém, s kterými pracovalo 56 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, vyučují studijní 

zaměření Skladba a Multimediální tvorba. Taneční a výtvarný obor jsou nedílnou součástí 

chodu školy, o čemž rovněž svědčí řada vystoupení, výstav a získaných ocenění na soutěžích 

i přehlídkách.  

 

Od 01.09.2014 jsme čtyř-oborovou školou, začali jsme opět s výukou literárně-dramatického 

oboru. 

 

Trendem doby je zvýšená poptávka po studiu dospělých, kterou ale z důvodů naplněné 

kapacity školy není možné uskutečnit. Jsme rádi, že za finanční podpory MSK a SMO 

můžeme od 01.10.2018 realizovat Akademii umění a kultury III. věku pro seniory 

Moravskoslezského kraje. 

 

Dne 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22 vydán Rámcový vzdělávací program pro 

základní umělecké vzdělávání. Ke dni 01.09.2012 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. v platném znění o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či 
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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. v platném 

znění o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

II. 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  
V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  

 

 
            Seznam oborů:                   hudební  

                                                   taneční  

                       literárně – dramatický 

                                                            výtvarný 

 

 

Obor 

HO 694 žáků 11 SPD 

TO 85 žáků 0  SPD 

LDO  16  žáků 0  SPD 

VO 134 žáků 0  SPD 

Celkem 929 žáků 11 SPD 
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Výuka probíhá ve všech oborech podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Moderní 

metody s tradiční hodnotou s platností od 01.09.2019 (Rámcový vzdělávací program pro 

základní umělecké vzdělávání byl schválen MŠMT 31.05.2010 byl pod č.j. 12 955/2010-22). 

 

 

 

III. 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a absolutorií. 

 

 
Ve školním roce 2019/2020 probíhala výuka ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném, 

tanečním a literárně-dramatickém. V hudebním oboru se v 5 odděleních vyučovalo formou 

individuální, skupinovou i kolektivní (sbory, instrumentální soubory atd.).  

 

a)  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy: 

             

 Prospěl  

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl 

Hudební obor 574 8 0 

Taneční obor   55 0 0 

Literárně-dramatický obor   16 0 0 

Výtvarný obor  125 0 0 

Celkem  765 8 0 

 

b) Péče o talentované žáky: 

 

Žáci s rozšířenou výukou 

HO I. stupeň 13 

HO II. stupeň 4 

Žáci se zvýšenou hodinovou dotací 

HO I. stupeň 0 
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c) Absolventi:                  

 Celkem HO TO VO 

I. stupeň 59 žáků 46 6 7 

II. stupeň 15 žáků 14 0 1 

SPD 0 studující 0 0 0 

 

d) Počty přijatých žáků na vyšší stupeň uměleckého  

     a pedagogicko-uměleckého vzdělávání: 

 

 

Konzervatoř 

 

Střední umělecká VŠ umělecká Celkem 

3 

 

1 0 4 

 

e) Účast a umístění v soutěžích:  

 

 

SOUTĚŽĚ ZUŠ ve školním roce 2018/2019 
 

Hra na klavír Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 

 4x 1. místo 

s postupem 

nekonalo se nekonalo se 

 

 

 2x 2. místo   

 2x ČU   
 

Čtyřruční hra Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 

 1x 1. místo 

s postupem 

nekonalo se 

 

nekonalo se 

 

 

Hra na kytaru Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 

 4x 1. místo 

 s postupem 

nekonalo se 

  

nekonalo se  

 1x 3. místo 
 

 
 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
 

Soutěž/obor 

 

Umístění  

mezinárodní talentová soutěž v populárním 

zpěvu TALENT AWARDS  

1x 1.místo 

1x 3.místo 

mezinárodní violoncellová soutěž  1x 2.místo 
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o Cenu Gustava Mahlera 

mezinárodní pěvecká soutěž Jesienka 2x zlaté pásmo 

1x stříbrné pásmo 

mezinárodní soutěž v komorním zpěvu 

Stonavská Barborka  

1x 1. místo 

1x 2. místo 

mezinárodní výtvarná soutěž Madame 

Humanité 

4x hlavní cena 

mezinárodní výtvarná soutěž Lidice  1x hlavní cena-medaile 

NÁRODNÍ SOUTĚŽĚ 
 

Soutěž/obor  Umístění 

hudební soutěž Múzy Ilji Hurníka   10x zlaté pásmo 

  8x stříbrné pásmo 

  1x bronzové pásmo 

výtvarná soutěž “Patříme k sobě”   5x 1.místo  
výtvarná soutěž Múzy Ilji Hurníka   3x postup do celostátního kola 

  7x stříbrné pásmo 

výtvarná soutěž “Jak si představuji 

sametovou revoluci” 

  1x 1.místo v krajském kole s postupem 

 

výtvarná soutěž MVČR “Svět očima dětí” 

 

   Mimořádné ocenění výtvarného díla 

 

 

Výsledky a zprávy o účasti našich žáků v soutěžích najdete na www stránkách školy:  

https://www.zusmarhory.cz  

 

 

 

IV. 

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

2019/2020 

 

 

 

Výše úplaty za vzdělávání v jednotlivých oborech (dle §8 Vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb.) 

ve školním roce 2019/2020 byla zveřejněna na www stránkách školy: 

https://www.zusmarhory.cz/pro-rodice/vyse-uplaty-za-vzdelavani/  

 

V. 

https://www.zusmarhory.cz/
https://www.zusmarhory.cz/pro-rodice/vyse-uplaty-za-vzdelavani/


   

 

8 

 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI 
ŠKOLY 

 

 

Kvalifikační předpoklady pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí  

zaměstnanci 

Počet 

fyzických 

osob 

Vzdělání 

VŠ VOŠ Nekvalifikovaní 

Interní zaměstnanci 49 29 20 0 

Externí zaměstnanci 5 3 1 1 

Celkem 54 32 21 1 

 

 

Vyučující podle délky praxe 

do 6 let 9 

do 12 let  6 

do 19 let 9 

do 27 let 10 

do 32 let 2 

nad 32 let 18 z toho 10 starobních důchodců 

 

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost   

 

Stav k 30.06.2020 

(přepočet na plně zaměstnané) 

z toho nekvalifikovaní 

34,2 

 

0,3 

 

Specializované činnosti Stav k 30.06.2020 

(přepočtení na plně 

zaměstnané) 

z toho bez 

kvalifikace 

Koordinátor školního vzdělávacího 

programu 

1 0 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci  

- stav k 30.06.2020  

Počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 49 33,2 

Externí pracovníci 

 

5 1 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 

- stav k 30.06.2020  

Počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 

 

6 4,25 

Externí pracovníci 

 

1 0,05 

  

 

 

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 v platném znění.   

 

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 2019/2020  

v průběhu měsíce května až září 2019. 

 

 

 

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. 

 



   

 

10 

 

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. 

 

Ráda bych vyzdvihla intenzivní komunikaci a zpětnou vazbu od zákonných zástupců žáků – 

rodičů. Samotný zájem o umělecké vzdělávání již potvrzuje fakt, který se odráží v běžném 

chodu školy. Systematická příprava žáků, jejich zapojení se do kulturního dění ve škole, městě 

i kraji má přímý vliv na kultivovaný projev a vystupování jednotlivců i kolektivu.  

 

Škola poskytuje žákům kromě odborného vzdělání také přípravu na další studium na vyšších 

uměleckých školách, středních pedagogických školách a pedagogických fakultách. Hlavním 

výsledkem naší práce je vztah k hodnotám, kulturní přehled a emocionální naplnění 

dospívajících mladých lidí. 

 

VIII. 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ  

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí pedagogického procesu.  

Finanční náklady na DVPP byly hrazeny z provozních prostředků organizace. Potřeba dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků je nutná vzhledem k novým trendům v metodice výuky 

ve všech oborech. I nadále čerpáme dotace Šablony pro ZUŠ, díky nimž se můžeme účastnit 

vzdělávacích aktivit jako jsou semináře, kurzy a jiné akce, určené i pro pedagogy oborů 

hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického v ZUŠ. Tato oblast vzdělávání se 

těší stálé oblibě u pedagogů. Jsou si totiž plně vědomi, že čas a doba, která je plná nových 

metod výuky, inovací ve výuce apod., je nekompromisní a natolik rychlá, že je nutné s ní držet 

krok. To se nakonec ukázalo jako velice podstatná součást tohoto školního roku, který byl 

díky COVID 19 rokem ne příliš standardním. A tak i zarputile odmítaví jedinci DVPP byli 

nuceni se velmi rychle přizpůsobit distanční výuce, se kterou se do té doby někteří nikdy 
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nesetkali. Kromě seminářů a workshopů z pedagogického oboru, si vyhledávají i aktivity 

psychologického a jinak motivačního charakteru. Zároveň se i nadále zaměřujeme na 

vzdělávání jazykové, které následně využíváme v projektech EU. 

 

Opět 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 

neustále pracovat. Přehled DVPP viz příloha č. 3 

 

 

 

IX. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 
VEŘEJNOSTI  

 

 

v průběhu školního roku 2019/2020 byly uspořádány tyto akce: 

 

Koncerty Počet 

Třídní žákovské 30 

Veřejné žákovské 17 

Absolventské 0 

Učitelské 1 

Koncerty pořádané jinými organizátory 3 

Výstavy výtvarného oboru  0 

Vystoupení tanečního a literárně-dramatického 

oboru 

0 
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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.           22.11.2019 – Klub Parník 

              Jazztalent 2019 

  

2.           8.12.2019 – Kostel sv. Václava, Ostrava – Moravská Ostrava  

              Adventní koncert   

  

3.           19.12.2019 – Kostel sv. Václava, Ostrava – Moravská Ostrava  

              Vánoční koncert Ostravského dětského sboru   

       

4.           17.2.2020 – Zámek Vítkovice  

   Žákovský galakoncert 

             

 

Další významné projekty 2019/2020 

 

NOVOROČNÍ KONCERT 11.1.2020 

Novoroční koncert v kostele Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských Horách se stal 

nejen tradicí, ale i významnou událostí v životě ZUŠ. Letošní program byl spjat také  

s návštěvou polského sboru z partnerské školy Grażyny Bacewicz z Varšavy – společně uvedli 

část Gloria in D Antonia Vivaldiho. Společně s Ostravským dětským sborem vystoupily také 

všechna jeho přípravná oddělení a chlapecký sbor.   
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AKADEMIE III. VĚKU 

 

„Don´t stop me now“ aneb druhý rok v Akademii III. věku 

 

Když jsme před třemi lety společně uvažovali, jak uskutečnit projekt uměleckého vzdělávání 

pro seniory, tak nějak jsme tušili, že to bude určitě zajímavé. Dnes už všichni víme, že je to 

jedna velká „jízda“. Skoro to vypadá, že slavnou motoristickou ;-) píseň psal Freddie Mercury 

přímo pro naše milé akademiky. Přestože každý z lektorů je velmi nadšený z individuálních 

hodin, není to nic proti kolektivním setkáním ve výtvarném a literárně-dramatickém oboru či 

v hodinách hudební teorie. Atmosféra společných hodin je natolik vstřícná a milá, že 

obohacení jsme zejména my – vyučující. Všichni jsme se shodli na tom, že jediná skvrna na 

celé Akademii je, že těchto společných hodin není více. 
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Celý akademický rok začal velmi příhodně v Heligonce koncertem Jarka Nohavici, velkého 

příznivce naší Akademie. 

 

 

Během roku jsme se společně setkávali mimo jiné také na koncertech naší ZUŠ, zejména 

v období adventu a Vánoc. Frekventanti hodin hudební teorie si vyzkoušeli psaní recenze 

nebo zákulisí studií Českého rozhlasu Ostrava.  
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Velká část prezentace práce našich akademiků byla směřována na jaro a měla vyvrcholit 

velkou vernisáží výtvarných prací a – samozřejmě – také tanečním vystoupením dam 

z tanečního oboru. Nebylo nám přáno. Celá země se zastavila v nouzovém stavu a chvíli to 

vypadalo, že také naší Akademii pro letošní rok odzvonilo. Opak je pravdou. Protože – „Don´t 

stop me now!“ Všichni pracovali dál: on-line po Skype, e-mailu, s mobilem na klavíru či  

u stojanu. Dobrá nálada a obrovská vůle tvořit, kterou všichni na našich akademicích tak 

obdivujeme, sálala z monitorů. Hned, jak to bylo možné, vyběhli naši akademici do zahrad  

a sadů, oprášili futrály, piškoty, sbalili indexy a my jsme mohli obnovit výuku. 

 

Skvělý počin výtvarníků vznikl v den plánované vernisáže výstavy. V Komenského sadech 

zorganizovali setkání a svou vlastní vernisáž pod širým nebem.  
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Druhý akademický rok utekl jako voda. Naše seniorské studenty čeká absolventský ročník. 

Těšíme se na společná vystoupení, vernisáže a hlavně na setkání. Máme štěstí, že můžeme být 

u toho. Buďte i Vy! Na stránkách ZUŠ E. Marhuly naleznete pravidelné info o akcích 

Akademie III. věku. Držte si klobouky, bude to opět jízda!  

 

Prezentaci většiny akcí ale v letošní školním roce přerušila epidemie COVID 19, která v době 

od března do května zrušila denní výuku školy. Pedagogové a studenti byli nuceni 

uskutečňovat běžnou výuku formou distančního studia, které bylo pro všechny zúčastněné 

novinkou, se kterou se museli vypořádat ze dne na den. Začali využívat internetové aplikace 

jako je pro ZUŠ Klasifikace, nebo Skype, WhatsApp ad. Každý si vybral přesně to, co mu 

vyhovovalo. Ukázal se ale zásadní fakt, hrát na hudební nástroj nebo divadlo přes internet, je 

téměř nemožné. Stejně tak vymýšlet taneční choreografie formou aplikací, bez osobního 

kontaktu je dost složité. A to nemluvím o tvorbě výtvarného oboru. 

 

Zprávy o aktivitách našich žáků a pedagogů a všech akcích školy najdete na www stránkách 

školy https://www.zusmarhory.cz/, na Facebooku školy a YouTube. O akcích školy 

https://www.zusmarhory.cz/
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informujeme také prostřednictvím ZPRAVODAJE, který je měsíčním periodikem obvodu 

Ostrava – Mariánské Hory. Jednotlivé akce jsou vždy avizovány prostřednictvím plakátů 

umístěných ve vývěsní skříňce na budově školy.   

          

 

               

                                                                                                                                   

  

ZUŠ E. Marhuly byla spolupořadatelem těchto akcí: 

     

• VII. ročníku Festivalu základních uměleckých škol MSK – Muziáda 2020 

• X. ročníku Mezinárodního projektu La Sophia – podpora hudebně talentovaných dětí 

z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin 

• nesoutěžního festivalu žáků ZUŠ Jazztalent – s Klubem rodičů a přátel školy, z.s. 

 

 

 

 

ZUŠ je členem: 

 

• Asociace základních uměleckých škol ČR 

• Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje Múza 

 

 

 

Spolupráce ZUŠ s jinými subjekty: 

 

• se ZUŠ OPEN 2020 na IV. 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.  

• se školami (MŠ, ZŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ) – zajišťování hudebních vystoupení, spolupráce 

na organizování soutěží, přehlídek a koncertů 
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Další aktivity pedagogického sboru 

 a) Odborné 

 

     Předsedové jednotlivých sekcí jsou členy okresních uměleckých rad. 

 

Okresní umělecká rada: 

Jakub Kupčík, dipl. spec předseda sekce bicích nástrojů   

 

 

Oblastní umělecká rada:  

Jakub Kupčík, dipl. spec předseda sekce bicích nástrojů   

 

 

Ústřední umělecká rada:  

Jakub Kupčík, dipl. spec člen sekce bicích nástrojů   

 

 

Účast učitelů v porotách: 

 

Okresní kola soutěží ZUŠ 

 

MgA. Liana Svobodová členka poroty – hra na klavír 

 

 

 

 

b) Profesní 

 

Ředitelka Mgr. Pavla Kovalová je členkou Rady Asociace základních uměleckých škol ČR,  

místopředsedkyní krajské rady Czesha, tajemnicí sdružení ZUŠ MSK MÚZA a členkou Stálé 

konference ředitelů. 
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X. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ČŠI A VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY 

 
Ve školním roce 2018/2019 ČŠI nenavštívila ZUŠ Eduarda Marhuly. 

 

21.02.2020 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice (bez zjištěných nedostatků).  

 

 

 

 

 

XI. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 
   závazné 

ukazatele 

stanoveno vyčerpáno rozdíl 

ÚZ 33353 Přímé náklady 

na vzdělávání 

23 975 675,00 23 687 448,29 288 226,71 

v tom: prostředky na 

platy 

16 820 934,00 16 820 934,00 0 

  ostatní osobní 

náklady 

800 000,00 800 000,00  0 

  zákonné 

odvody 

5 991 174,00   5 710 924,71 280 249,29 

  FKSP 336 419,00 336 794,58  -375,58 

  přímý ONIV 

(náhrady za 

dočasnou 

pracovní 

neschopnost) 

27 148,00 18 795,00 8 353,00 

  Příspěvky a 

dotace – 

MŠMT celkem 

23 975 675,00 23 687 448,29 288 226,71 

                           
Prostředky na platy ve výši 16 820 934,00 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 800 000,00 Kč 

byly vyčerpány plně. 

 

Nedočerpaná částka za zákonné odvody a přímý ONIV byla použita na dofinancování FKSP 

ve výši 375,58 Kč, na úhradu zákonného pojištění KOOPERATIVA ve výši 68 618,72 Kč  

a na nákup učebních pomůcek v částce 219 607,99 Kč (harfa, kombo, mixpult, reproboxy, 

trubka, vibrafon…). 
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závazný ukazatel stanoveno skutečnost rozdíl 

Limit počtu 

zaměstnanců 

36,50 36,42 0,08 

  

  

výnosy z transferu – 

příspěvek zřizovatele 

 365 432,00Kč 

v tom: provozní náklad 

„AKADEMIE SENIORŮ“ 

150 000,00 Kč 

  Odměny vč. zákonných 

odvodů 

5 432,00 Kč 

 Oprava plotu a vstupních 

dveří 

80 000,00 Kč 

 Odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného 

majetku  

130 000,00 Kč 

      

  

• Provozní náklady ve výši 150 000,00 Kč byly organizaci poskytnuty na náklady 

spojené s realizací projektu „AKADEMIE SENIORŮ“. Finanční prostředky jsou 

využívány převážně na odměňování pedagogů. 

• Odměna řediteli vč. zákonných odvodů za spolupráci při organizování výtvarné 

soutěže „Jak si představuji sametovou revoluci“. 

• Na opravu plotu a vstupních dveří v rámci akce „Zajištění objektové bezpečnosti škol 

a školských zařízení jsme obdrželi 80 000,00 Kč. 

  

  

  

K dosažení zlepšeného výsledku hospodaření a úhradě plánovaných provozních nákladů 

vytvořila škola tyto vlastní zdroje: 

   

výnosy z transferu   15 000,00 Kč 

  

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky poskytl škole dotaci na ocenění 

nejlepších žáků a pedagogů za školní rok 2018/19. 

  

  

výnosy z transferu   128 873,00 Kč 
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Magistrát města Ostravy poskytl naší škole neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu 

statutárního města Ostravy ve výši 150 000,00 Kč na projekt „Akademie umění a kultury 

vzdělávání III. věku“ ve výši 150 000,00 Kč. Z této částky jsme v roce 2019 čerpali  

128 873 ,00 Kč, což se promítlo do výnosů. 

  

výnosy z investičního transferu 5 992,80 Kč 

  

Škola obdržela v roce 2015 v rámci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku  

v základních uměleckých školách (registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/29.01722) křídlo 

střední zn. Essex. Rozpouštění investičního transferu do výnosů v roce 2019 činilo  

5 992,80 Kč. 

  

výnosy z transferu   862 346,76 Kč 

  

V rámci projektu Šablony II – Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ 

E. Marhuly Ostrava čerpala škola jednotlivé šablony v částce 862 346,76 Kč, které se promítly 

do výnosů. 

  

  

výnosy za úhradu neinvestičních nákladů 2 662 427,00 Kč (9,48% z celk.výn.) 

  

Tyto výnosy jsou tvořeny úplatou za vzdělávání.  Od 01.09.2018 je jejich součástí rovněž 

úplata za vzdělávání „AKADEMIE SENIORŮ“.  

 

Výše úplaty za vzdělávání je stanovena v souladu s Vyhláškou 71/2005 Sb.  o základním 

uměleckém vzdělávání a rozpočtem školy ke krytí provozních nákladů. 

 

Tyto výnosy jsou nepatrně vyšší vzhledem k roku 2017 (o 0,61 %). 

      

  

                             

úroky na běžném účtu 49 720,93 Kč 

  

K vlastním příjmům organizace patří   úroky na bankovním účtu u Komerční banky, které 

vzrostly proti roku 2018 (10 073,67 Kč) téměř pětinásobně vzhledem ke zvýšení úrokových 
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sazeb v rámci cash-poolingu a vyššímu objemu finančních prostředků (přijatá záloha na 

projekt ŠBLONY II).           

              

  

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 Jarní koncert Ostravského dětského sboru. 

                                 

  

Výsledek hospodaření za rok 2019 byl 141 150,95 Kč. Rada Moravskoslezského kraje 

schválila přidělení v plné výši do rezervního fondu s následným převodem do 

investičního fondu.      

                              

Převedené prostředky do investičního fondu byly použity k nákupu pianin. 

  

Celkové náklady                                                                                          27 939 316,54 Kč 

Celkové výnosy                                                                                            28 080 467,49 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. Šablony II-Profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZUŠ E. Marhuly 

Ostrava, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011686 – účast v projektu. 

2. Spolupráce se společností Portedo (http://eurohudebka.cz) na projektu Podpora 

uměleckého vzdělávání v ČR.  

 

 

 

http://eurohudebka.cz/
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XIII. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  

 

Tak jako v minulých letech, učitelům je nechána naprostá volnost při výběru svého dalšího 

vzdělávání. Zapojujeme se intenzivně do vzdělávacích akcí, které připravuje Janáčkova 

konzervatoř v Ostravě. 

 

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 

 

 

Název projektu Cizí finanční zdroje Částka 

Šablony II. EF + státní rozpočet 1772150,- Kč 

 

 

 

 

XV. 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY  

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
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Spolupráce s odborovou organizací při plnění úkolů ve vzdělávání je ve škole dlouhodobě na 

velmi dobré úrovni. 

XVI. 

ZHODNOCENÍ 

 

Školní rok 2019/2020 se bez předchozích indicií zkrátil o běžnou denní výuku na menší část, 

než jsme si původně mysleli. Pár týdnů, konkrétně v době od poloviny března do poloviny 

května, jsme se konfrontovali s distanční výukou, která pro nás byla do té doby celkem jedna 

velká neznámá. Jsem přesvědčena, že jsme se s ní popasovali se ctí a žáky jsme tak mohli 

přesvědčit, že se bez naší pomoci, která se zdála být do té doby jako běžná součást výuky, 

obejdou jenom stěží. V uplynulém školním roce se uskutečnila řada projektů, koncertů, 

hudebních i nehudebních setkání, a to i formou online – po předešlém natáčení videí. Záměr 

se ukázal jako cesta, ale nepřítomnost publika a neosobní hraní pro prázdné sály nikoho z nás 

nenaplňovalo natolik, abychom tak chtěli setrvávat i nadále. Proto vnímám pedagogy jako 

někoho, kdo danému okamžiku dá mimo jiné přidanou hodnotu při setkání žák-pedagog. Díky 

zkušenému a stabilnímu kolektivu zaměstnanců naší školy má ZUŠ Eduarda Marhuly své 

jméno i mezi ostatními uměleckými školami nejen v našem regionu, ale i celé republice, 

odkud si naši žáci přivážejí řadu ocenění. I přes zkrácení školního roku jsme uskutečnili řadu 

akcí a uspěli v mnoha soutěžích a festivalech.   

 

Jako každá vzdělávací instituce, která vychovává žáky, se každoročně potýkáme s odchozími 

a příchozími jedinci. Čelíme ale tomuto vlivu statečně a je velice potěšujícím okamžikem, že 

se k nám bývalí studenti po letech vrací i se svými ratolestmi, pro které je náš pedagogický 

proces stále atraktivní. Zároveň se k nám naši bývalí studenti začínají vracet jako posila do 

pedagogického týmu. Je potěšující, že studium na naší škole stále přitahuje velké množství 

dětí, pro které se tak otevírá dosud nepoznaná cesta. Věřte nám, že ta radostně svítící očka  

a usměvavé tváře jsou pro nás tou největší odměnou a zároveň jakousi uměleckou potravou. 

Přejeme všem mnoho uměleckých zážitků se ZUŠ v Ostravě – Mariánských Horách.  
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Závěrem bych chtěla poděkovat všem pracovníkům školy za mimořádné pracovní úsilí, které 

v průběhu tohoto školního roku vynaložili a díky jemuž tento školní rok, přes svoji náročnost, 

proběhl hladce.   

Tato výroční zpráva byla, vzhledem k nouzovému stavu, uložena na úložišti školy  

a informace o uložení byla zaslána zaměstnancům dne 22.10.2020. 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavla Kovalová 

                    ředitelka ZUŠ E. Marhuly 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

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) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství také 

částka, která připadá na 

školu) 

 

Obsah/Cíle 

projektu 

 

Období realizace  

 

Šablony II – 

Profesní 

rozvoj 

pedagogů a 

rozvojové 

aktivity pro 

žáky v ZUŠ 

E. Marhuly 

OP 

VVV/Evropský 

sociální fond a 

státní rozpočet 

CZ.02.3.68/0.0/

0.0/18_063/001

1686 

Příjemce 1 772 150,- Kč  1.2.2019 – 31.1.2021  

Akademie 

umění a 

kultury pro 

seniory 

Statutární město 

Ostrava a 

Moravskoslezský 

kraj 

 Příjemce 1 000 020,- Kč  Poskytování 

lektorské činnosti 

v oblasti umění a 

kultury pro seniory 

1.9.2018 – 30.6.2021 



   

 

   

 

Příloha č. 3 

 

Název akce 
Termín 

konání 
Místo konání Poznámky 

Klavírní kurzy Mikulov  16.–23.08.2019 Mikulov 1 pedagog 

30. letní dílna hudební výchovy Mělník  17.–24.08.2019 Mělník 2 pedagogové 

Společné vzdělávání a základy práce se 

žáky, ŠVP na ZUŠ a SUŠ 
29.08.2019 

Kunčice pod 

Ondřejníkem 
1 pedagog 

Praktické komunikační dovednosti, 

umění jednat, obrana proti manipulaci 
03.10.2019 

Kunčice pod 

Ondřejníkem 
32 pedagogů 

Buď učitel začne zvládat konflikty, nebo 

konflikty začnou ovládat jeho! 
04.10.2019 

Kunčice pod 

Ondřejníkem 
32 pedagogů 

Nebojme se grafiky  07.10.2019 Ostrava 1 pedagog 

Celostátní setkání učitelů tanečního 

oboru ZUŠ 
07.–09.10.2019 

Bystré u 

Poličky 
1 pedagog 

Múzy Ilji Hurníka – výtvarný obor 11.10.2019 Ostrava 
účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Múzy Ilji Hurníka – hudební obor 15.10.2019 Ostrava 
účast s žáky, sledování 

úrovně, 8 pedagogů 

Roadshow pro školy 2019  17.10.2019 Ostrava 1 pedagog 

Olomoucká víkendová škola hry na 

zobcovou flétnu 
19.10.2019 Olomouc 

účast s žáky, sledování 

úrovně, 3 pedagogové 

Komunikace školy s partnery  23.10.2019 Ostrava 1 pedagog 

Celostátní výtvarná soutěžní přehlídka 

"Patříme k sobě" 
28.10.2019   

účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Jasienka – celostátní pěvecká soutěž 

populární a autorské písně s mezinárodní 

účastí 

07.11.2019 Prievidza 
účast s žáky, sledování 

úrovně 

Moderní a efektivní řízení školy s 

pomocí cloudových technologií 
08.11.2019 Ostrava 1 pedagog 

Paforta 2019 16.11.2019 Ostrava 
účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Kreativní přístup k výuce hry na bicí 

nástroje – hra na bicí soupravu 
16.11.2019 

Konzervatoř 

Brno 
1 pedagog 

Krajská výtvarná soutěžní přehlídka 

vyhlášená MSK a Múzou MS 
23.11.2019 Ostrava 

účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Komunikace s talentovaným žákem a 

předcházení konfliktů s rodiči na ZUŠ 
25.11.2019 Ostrava 1 pedagog 

Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ  30.11.2019 Ostrava 1 pedagog 

Provádění elektronického skartačního 

řízení 
03.12.2019 Ostrava 1 pedagog 

Aktuální problematika v oblasti ochrany 

osobních údajů po účinnosti GDPR 
05.12.2019 Ostrava 1 pedagog 

Právní předpisy ve školství a jejich 

aktuální změny 
13.12.2019 Ostrava 1 pedagog 

Soutěž Stonavská Barborka 28.–29.12.2019 Stonava 
účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Olomoucká víkendová škola hry na 

zobcovou flétnu 
12.01.2020 Olomouc 3 pedagogové 
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Používání moderních technologií při 

výuce hry na bicí nástroje 
11.01.2020 

Konzervatoř 

Brno 
1 pedagog 

Festival Česká klavírní moderna 2020  27.01.2020 Praha 1 pedagog 

Workshop klavírní improvizace 04.02.2020 
Ostrava – M. 

Hory 
2 pedagogové 

Mahlerova violoncellová soutěž 08.02.2020 Jihlava 
účast s žáky, sledování 

úrovně 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – klavír 25.–26.02.2020 
Ostrava – M. 

Hory 

účast s žáky, sledování 

úrovně, 10 pedagogů 

Metodika výuky hry na příčnou flétnu na 

ZUŠ 
27.02.2020 

Ostrava – 

JKO 
1 pedagog 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – violoncello 04.03.2020 Ostrava  
účast s žáky, sledování 

úrovně, 1 pedagog 

Okresní kolo soutěže ZUŠ – kytara 05.03.2020 Ostrava  
účast s žáky, sledování 

úrovně, 2 pedagogové 

Spisová služba ve školství, jak správně 

manipulovat s dokumenty, zkušenosti s 

GDPR 

08.06.2020 Ostrava 2 pedagogové 

 

 

 

 

 

 

 


