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Na titulní straně kresba Alžběty Haškové pro sdružení Múza.  

Informace jsou zveřejněny v souladu se Zákonem 101/2000 Sb.  

 

1. Základní údaje o škole 

a)  Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace 

  Nádražní 11, 74792 Háj ve Slezsku 

 IČO  47813539 

 IZO 110026250  

 REDIZO 600004236 

 Tel.: 553 773 332, Mobil: 734 310 540 

 E-mail: zus.haj@volny.cz , zus@hajveslezsku.cz  

 http://www.zushaj.cz   

  ID schránky: uc9fw7u 

b)  Další pracoviště:  

Dobroslavice, Osvobození 8, 747 94  

Dolní Lhota, Československých tankistů 76, 747 66 

Hrabyně, čp. 70, 747 63 

Mokré Lazce, Pavla Křížkovského 150 

Pustá Polom, Slezská 405, 747 69 

Raduň, Gudrichova 223, 747 61 

Štítina, Komenského 26, 747 91 

Velká Polom, Opavská 350, 747 64 

c)  Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, škola byla zařazena do sítě škol 23. 7. 1996 

d)  Ředitel: Mgr. Petr Hanousek, adresa: U Náhonu 1, 746 01 Opava 

 Statutární zást.: PaedDr. Alena Zupková, adresa: 17. listopadu 28, 747 06 Opava 

e)  Školská rada při škole nepůsobila. 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

Hudební obor byl vyučován na všech pracovištích, výtvarný obor v Háji ve Slezsku 

a Pusté Polomi. Od roku 2012 probíhala výuka podle ŠVP, k výuce žáků 6. a 7. 

ročníku I. stupně byly využívány dosud platné osnovy a učební plány. Nabídka 

oborů a studijních zaměření byla v posledních letech stabilní, před dvěma roky 

vznikla nová třída bicích nástrojů. Po dohodě se zřizovatelem školy byl opět 

zachován celkový počet žáků pod hranicí povolené kapacity.       
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Žáci podle zahajovacího výkazu: 
 

OBORY 

 Hudební obor 457        

 Výtvarný obor 78   

 

NÁSTROJE 

 Klavír 175     

 Akordeon 27     

 Keyboard 13     

 Housle 25   

 Violoncello 4    

 Zobcová flétna 102     

 Dřevěné dechové nástroje 19     

 Žesťové dechové nástroje 9     

 Kytara 47  

 Cimbál 3 

 Harfa 2     

 Bicí nástroje 2 

 Zpěv 29    

 

Naplněnost jednotlivých pracovišť:  
 

 Háj ve Slezsku 155     

 Dobroslavice 24       

 Dolní Lhota 28       

 Hrabyně 22       

 Mokré Lazce 44     

 Pustá Polom 114    

 Raduň 61     

 Štítina 26  

 Velká Polom 61 
 

CELKEM                           535 (povolená kapacita 600) 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

Počet pedagogů     33 (listopad-květen navíc 1 zástup za nemoc) 

 z toho ženy    22 

 na smlouvu                          28   

 na dohodu  5 

 v důchodu    3  

 na mateřské dovolené     3 (od prosince 4) 

Přepočteno na celé úvazky  25 

Počet správních zaměstnanců    3  

Přepočteno na celé úvazky   2,3 

Učitelé splňovali kvalifikační předpoklady, dvěma učitelům uznal ředitel školy 

odbornou kvalifikaci v rámci výjimky ze zákona s ohledem na jejich koncertní 

činnost (§ 10 odst. 2 zákona 563/2004 Sb.). 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 

Noví zájemci byli přijímáni na uvolněná místa po 48 absolventech a žácích, kteří 

z jiných důvodů studium ukončili. Dva žáci ZUŠ s úspěchem vykonali talentové 

zkoušky na konzervatoře do Ostravy a Prahy (zobcová flétna, kytara).   

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přesto, že příprava na soutěže nepatřila v naší práci k tomu nejdůležitějšímu, 

získali žáci v krajském, národním i mezinárodním měřítku celou řadu ocenění 

(ústřední kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru se konalo až 6. října). Vedle 

toho byli žáci motivováni k účasti na nesoutěžních hudebních a výtvarných 

přehlídkách nebo festivalech. Již pojedenácté účinkovali v rámci Múziády na 

zámku Hradec nad Moravicí (Vivat Beethoven!), podesáté na festivalu Máme rádi 

baroko v Opavě, posedmé se škola zapojila do přehlídky Talenty regionu na 

Janáčkově konzervatoři v Ostravě, popáté do festivalu Magický klavír v proměnách 

času v Opavě a rovněž do celostátního Týdne uměleckého vzdělávání. Škola 

nevynechala ani účast v prvním celostátním happeningu ZUŠ Open. Skutečnost, 

že učitelé nabízeli žákům různé příležitosti k prezentaci a zároveň dokázali pečovat 

o výrazné talenty z menších obcí našeho regionu, hodnotila rodičovská veřejnost 

pozitivně. Rok, kdy jsme si připomněli 55 let od zahájení výuky hudebního oboru 

v obci, byl z našeho pohledu úspěšný.   



Krajské soutěže, přehlídky a festivaly  

 24 zlatých a 9 stříbrných pásem v soutěži Múzy Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku  

 1. místo s postupem a 2. místo v oboru hra na klavír v Karviné 

 3. místo v oboru hra na kytaru ve Frýdku-Místku 

 účast dvou žáků na přehlídce Kytarová smršť v Opavě 

 účast tří žáků na přehlídce Adina kouzelná harfa v Ostravě 

 účast pěti žáků na festivalu Srdeční záležitost v Hlučíně 

 účast žáka a souboru na koncertě Talenty regionu na Janáčkově konzervatoři  

 účast desíti žáků v programu 11. Múziády v Hradci nad Moravicí 

 účast cimbálové muziky na Dni dětí s Múzami v Nové Karolině Ostrava 

 účast žákyně v projektu Janáčkova filharmonie dětem a Mozartovy děti v Brně 

 zlaté pásmo a 7 stříbrných s postupem do celostátní přehlídky VO Oči dokořán 

 hlavní cena v krajské soutěži Tajemství hudebního nástroje 

 kolekce výtvarných prací na krajské výstavě Múzy v muzeu v Ostravě 

 

Národní soutěže, ústřední kola soutěží žáků ZUŠ a festivaly  

 účast osmi žáků na 5. festivalu Magický klavír v proměnách času v Opavě 

 účast tří žáků na 10. festivalu Máme rádi baroko v Opavě 

 3. cena pro žáka v ústředním kole soutěže ve hře na klavír v Praze   

 účast tří žáků na 12. Dílně pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí 

 čestné uznání kurátorů 15. celostátní přehlídky Atakující obrazy ve Zlíně 

 zlaté, stříbrné pásmo a 3 čestná uznání v ústředním kole 13. přehlídky 

výtvarného oboru Oči dokořán ve Šternberku 

 

Mezinárodní soutěže a výstavy   

 čestné uznání v oboru zpěv v 16. ročníku soutěže Pro Bohemia v Ostravě  

 cena poroty v 12. ročníku Vánoční pohlednice v Dolném Kubíně (Slovensko) 

 cena a devět čestných uznání v  20. Bienále grafiky Toruň (Polsko) 

 cena poroty 14. ročníku  Výtvarných alternativ Považská Bystrica (Slovensko)  

 stříbrné pásmo a ČU v 20. Bohúňově paletě v Dolném Kubíně (Slovensko) 

 2 medaile (žák a škola) a 14 čestných uznání v 45. ročníku výstavy Lidice  

 instalace putovní výstavy při zájezdu sboru Domino na festival do Španělska 



6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevenci sociálně patologických jevů jsme speciálním programem nesledovali, ale 

škola tuto činnost poskytovala svým celkovým zaměřením i nabídkou pozitivních 

emocí a radosti z vlastní tvorby.  
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Akreditovaných kurzů odborného zaměření (Brno, Bystré u Poličky, Kunín, 

Olomouc, Ostrava, Plumlov, Považská Bystrica, Praha, Zlín) se pravidelně 

zúčastňovalo šestnáct učitelů. Zástupkyně ředitele vedla semináře prostřednictvím 

KVIC v rámci kraje pro výtvarné pedagogy. 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Za nedílnou součást výuky byla považována veřejná vystoupení či výstavy 

výtvarných prací. Pořádali jsme řadu kulturních akcí nejen pro rodiče žáků 

jednotlivých tříd, ale také pro veřejnost různých věkových kategorií. V obcích to 

byly výchovné, podzimní, adventní, vánoční, zimní, jarní či absolventské koncerty, 

také vystoupení ke Dni matek, v knihovnách, domovech důchodců, kostelích či 

kaplích, na zámcích nebo v zahradách škol, ve výtvarném oboru pak výstavy žáků 

a absolventů. Některé třídní i veřejné koncerty měly objevnou dramaturgii (filmové 

melodie spolu s promítáním filmových ukázek, pocty konkrétním skladatelům). 

Tematicky byly zacíleny i výstavy (např. ohlas tvorby Petra Bezruče).  

Velmi oblíbenou se během doby stala pěvecká soutěž Zlatý slavíček. Pro děti z 

místní mateřské školy ji škola pořádala už podvacáté. Žáci účinkovali také na 

akcích, které připravily obecní úřady či další organizace a spolky – farní úřady, 

kluby seniorů, zahrádkáři, základní a mateřské školy, Sokol, Červený kříž, Mlýn U 

vodníka Slámy ve Lhotě, Rehabilitační ústav Hrabyně. Vedle sólistů a komorních 

sestav účinkovaly rovněž školní ansámbly – akordeonový orchestr Polomňanka, 

soubor zobcových fléten Estampida a nejčastěji cimbálová muzika (v rámci kraje, 

ale i na festivalu v Polsku).  

Škola se popáté zapojila do aktivit celostátního Týdne uměleckého vzdělávání 

pořádaného NIPOS Praha a nově vzniklého celostátního happeningu ZUŠ Open, 

jehož pořadatelem byl Nadační fond Magdaleny Kožené. Ve spolupráci se 

Sdružením Múza organizovala škola počtvrté soutěž Múzy Ilji Hurníka zaměřenou 

na soudobou hudbu a umění. Záznam ze soutěže pořídila TV Polar. Český rozhlas 



Vltava natočil pro celodenní vysílání o projektu ZUŠ Open medailon s názvem 

„Když se řekne zuška Háj ve Slezsku“. O dění ve škole pravidelně referoval místní i 

regionální tisk. Soubor Estampida v závěru školního roku natočil profilový 

kompaktní disk. 

Výtvarné práce žáků školy byly instalovány nejen v domácím prostředí (knihovna 

v Háji ve Slezsku, galerie Kryštof v Pusté Polomi), ale také v prostorách Galerie ve 

Zlíně, Knihovny Petra Bezruče v Opavě, ZUŠ Solná v Opavě, Muzea města 

Ostravy, Památníku Lidice a bývalého kláštera ve Šternberku. Vedle toho rovněž 

v zahraničí – Považské Bystrici, Dolnom Kubíně, Toruni a Barceloně. Značný zájem 

byl o adventní a velikonoční výtvarné dílny pro žáky a jejich rodiče pořádané 

školou již sedmnáct let.   

Veřejně se prezentovali také učitelé školy. Výtvarníci vystavovali v místní 

knihovně, v sále ZUŠ Hlučín, ve Slezském divadle Opava, hudebníci se představili 

v rámci 16. Adventního koncertu v kostele sv. Valentina v Háji ve Slezsku, zapojili 

se do programu okresního koncertu učitelů v Hlučíně a krajského koncertu učitelů 

ZUŠ v Bruntále. Řada učitelů působila v amatérských i profesionálních tělesech, 

organizovala akce v místě bydliště nebo ve spolupráci s jinými spolky. Organizaci 

55. ročníku mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec vedl potřetí učitel naší 

školy.    

Zástupkyně ředitele byla lektorkou výtvarných seminářů, byla členkou výtvarné 

skupiny X, vedla Dámský výtvarný klub při Středisku volného času v Opavě, byla 

členkou lektorského týmu Národního informačního a poradenského střediska pro 

kulturu v Praze, členkou mezinárodních porot soutěží v Lidicích a Považské 

Bystrici, také předsedkyní dvou krajských porot v Olomouckém a Zlínském kraji a 

předsedkyní jedné z porot ústředního kola přehlídky VO Oči dokořán ve 

Šternberku. Druhým rokem vedla krajskou sekci výtvarného oboru a v tomto 

školním roce byla zvolena předsedkyní celé Krajské umělecké rady ZUŠ.  

Ředitel školy se podílel na pořádání soutěže Múzy Ilji Hurníka, byl členem poroty 

ústředního kola klavírní soutěže v Praze, spolupracoval na dramaturgii festivalu 

Bezručova Opava a abonentní koncertní řady, publikoval v časopise Hudební 

rozhledy, redakčně připravil publikaci Hradec nad Moravicí a Ludwig van 

Beethoven a výstavu Proměny Beethovenova Hradce 2006-2016 instalovanou 

v sále Červeného zámku v Hradci nad Moravicí po dobu festivalu.  



Přehled nejdůležitějších událostí: 

 
Vernisáž 7. výstavy učitelů Co přineslo léto v Infocentru Háj ve Slezsku (14. 9.) 
Účinkování cimbálové muziky (CM)ve Velkých Hošticích (10. 9.) a Šilheřovicích (30. 9.) 
Vystoupení cimbálové muziky pro Klub důchodců v Háji (13. 10.) 
Účast žáků a organizace krajské soutěže Múzy Ilji Hurníka (18. 10.) 
Koncert dua VientoMarero (flétna, kytara) v sále školy (21. 10.) 
15. Večer s cimbálovou muzikou, sál hotelu Háj ve Slezsku (12. 11.) 
Účast žáků na festivalu Magický klavír v proměnách času v Opavě (24. 11.) 
Vystoupení CM při rozsvícení vánočního stromu v Háji (26. 11.) 
16. Adventní koncert v kostele sv. Valentina v Háji ve Slezsku (27. 11.) 
Festival Kytarová smršť v Opavě – vystoupení žáků a pedagogů (30. 11.)  
Vernisáž výstavy grafiky v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (5. 12.) 

Vánoční výtvarné dílny v Háji (6. a 7. 12.) a Pusté Polomi (12. a 13. 12.) 
Vystoupení CM na Vánočních trzích v Opavě (8. 12.) 
Vystoupení pro seniory v DD v Kyjovicích (13. 12.) 
Vánoční koncerty (4. 12. Mokré Lazce, 5. 12. Štítina, 11. 12. Dolní Lhota, 13. 12. 
Dobroslavice, 14. 12. Raduň, 19. 12. Hrabyně, 20. 12. Pustá Polom, Velká Polom, 21. 12. 
Háj ve Slezsku) 
Zimní koncerty v Dolní Lhotě (8. 2.) a Háji (9. 2.) 
Koncert žáků v Knihovně Ostrava-Poruba (22. 2.) 
Účast žáků na okresním kole ve hře na housle (16. 3. Hradec) a klavír (23. 2. Hlučín) 
Koncert klavírního tria Trio-La (7. 3.) 
Účast žáků na festivalu Máme rádi baroko v Opavě (16. 3.) 
Absolventský koncert v Knihovně Petra Bezruče Opava (16. 3.) 
Účast žáků v okresním kole kytarové soutěže v Opavě (16. 3.) 
Účast pedagoga v porotě soutěže Výtvarné alternativy v Považské Bystrici (17. 3.) 
Účast žáků na festivalu Adina kouzelná flétna v Ostravě (20. 3.) 
Účast žáků v krajském kole klavírní soutěže v Karviné (21. 3.) 
Absolventský koncert v Háji (30. 3.) 
Účast pedagoga v porotě mezinárodní soutěže Lidice (30. 3.) 
Vystoupení cimbálové muziky na zámku Kravaře (1. – 2. 6.) 
Účast žáka v krajském kole kytarové soutěže ve Frýdku-Místku (4. 4.) 
Velikonoční výtvarné dílny (4. – 5. 4. Háj a 10. – 11. 4. Pustá Polom) 
Účast žákyně v soutěži Pro Bohemia v Ostravě (8. 4.) 
Účast v programu koncertu a na výstavě učitelů ZUŠ v Hlučíně (11. 4.) 
Účast pedagoga v porotě a organizace krajské výtvarné přehlídky Oči dokořán (20. 4.) 
Účast žáka a pedagoga v porotě v ústředním kole klavírní soutěže v Praze (20. – 23. 4.)   
Účast žáků a souboru Estampida v programu abonentního koncertu v Opavě (25. 4.) 
Organizace 20. ročníku pěvecké soutěže dětí z MŠ Zlatý slavíček (26. 4.) 
Vedení krajské poroty v přehlídce Oči dokořán Zlínského kraje (28. 4.)  
Vystoupení CM na přehlídce folklorních souborů MSK ve Slezském divadle Opava (29. 4.) 
Vystoupení cimbálové muziky na festivalu v Polsku (1. 5.) 
Plenér pro žáky výtvarného oboru (5. – 8. 5.) 
Koncerty ke Dni matek v Pusté Polomi (12. 5.) a Dobroslavicích (15. 5.) 
Vedení krajské poroty v přehlídce Oči dokořán Olomouckého kraje (18. 4.) 
Koncerty a výstava v rámci Týdne uměleckého vzdělávání v Hrabyni a Štítině (22. 5.), 
Raduni, Mokrých Lazcích a Pusté Polomi (23. 5.), Velké Polomi a Háji (25. 5.), vernisáž 
absolventské výstavy v knihovně v Háji (24. 5.)  
Účast žáků na festivalu Srdeční záležitost v Hlučíně (26. 5.) 
Účast cimbálové muziky na Dni dětí s Múzami v Nové Karolině (27. 5.) 
Vernisáž výstavy Múzy v muzeu s kolekcí grafik naší školy (27. 5.) 



Vystoupení žáka a souboru Estampida na Talentech regionu v Ostravě – záznam odvysílán 
stanicí ČR3 Vltava spolu s medailonem o naší škole v rámci ZUŠ Open (30. 6) 
Pořádání Zahradní slavnosti v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open (30. 5.) 
Převzetí medaile Lidická růže žákem školy (1. 6.) 
Výchovný koncert v ZŠ Háj – pohádka O Šípkové Růžence (1. 6.) 
Vystoupení CM na Dni dětí v Opavě a Ostravě (3. 6.) 
Vernisáž výstavy grafik žáků v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (5. 6.) 
Natáčení CD souboru Estampida (5. 6.) 
Účast žáků na 11. Múziádě (Vivat Beethoven!, Koncert vítězů) v Hradci nad Mor. (6. 6.) 
Účast žáků na 12. Dílně pro nejmladší skladatele v Hradci nad Moravicí (8. – 11. 6.)  
Vystoupení žáků v rámci Dne obce v Háji (10. 6.) 
Vernisáž závěrečné výstavy v Knihovně a Infocentru v Háji (14. 6.) 
Účinkování žákyně v programu Janáčkova filharmonie dětem (15. 6.) 
Vystoupení žáků a souboru Polomňanka na festivalu Rozmarné léto v Háji (18. 6.) 

Výstava prací žáků pobočky Pustá Polom v galerii Kryštof (21. 6.)  
Účast v programu Krajského koncertu učitelů ZUŠ MSK v Bruntále (21. 6.)  
Vystoupení absolventů na loučení s 9. třídou v ZŠ Háj ve Slezsku (26. 6.) 
Instalace výstavy žáků VO v Německu a Španělsku na sborovém festivalu (10. – 14. 8.) 
Účast v porotě a ocenění na 13. národní přehlídce Oči dokořán ve Šternberku (1. – 8. 10.) 
 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Poslední inspekční návštěva proběhla ve dnech 22. – 24. ledna 2013.   

 

10. Základní údaje o hospodaření 

Výše úplaty za vzdělávání se nezměnila (individuální výuka hudebního oboru 

1.300,- Kč pololetně, skupinová a kolektivní výuka 800,- Kč pololetně). Mzdové 

náklady byly plně pokryty zřizovatelem školy. Pořizován byl materiál pro hudební i 

výtvarný obor, hudební nástroje, mikrofony, stojany na noty atd. podle potřeb 

jednotlivých pracovišť. Během letních měsíců proběhla oprava fasády na severní 

straně budovy a akustická izolace nahrávacího studia. Finanční rok 2016 skončil 

s hospodářským výsledkem 31.307,31 Kč, který byl převeden do fondu odměn a 

rezervního fondu. Podrobnosti uvedla Zpráva o činnosti zpracovaná ekonomkou 

školy. 

  

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

ZUŠ byla zapojena do projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku 

v základních uměleckých školách realizovaného zřizovatelem školy.  

 



12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

Škola tuto činnost z přidělené dotace oficiálně neorganizovala, ale dospělí zájemci 

měli možnost zapojit se do akcí školy (výtvarné dílny, koncertní vystoupení rodičů 

či seniorů spolu s učiteli a žáky).   

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

Obecní úřad Háj ve Slezsku schválil finanční dotaci na pořádání 16. Adventního 

koncertu, který škola pořádala ve spolupráci s farním úřadem. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

Odborová organizace nebyla při škole založena. ZUŠ patří k dlouholetým členům 

Asociace ZUŠ ČR, Sdružení Múza a Společnosti Jana Zrzavého. Důležitým 

partnerem při organizování akcí byl zapsaný spolek Klub rodičů a přátel školy při 

ZUŠ Háj ve Slezsku. Ředitelství a všichni vedoucí poboček úzce spolupracovali 

s vedením obcí, základních a mateřských škol v regionu, bezproblémová 

spolupráce byla mezi některými základními uměleckými školami bývalého okresu, 

dále s ředitelstvím Církevní konzervatoře Opava a Střediska volného času v Opavě.  

 

Mgr. Petr Hanousek, ředitel školy  

 

 

 

 

 

 

 



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:……………………………. 
 

Zapojování rodičů a seniorů do vzdělávací činnosti není organizováno jako součást 

rozpočtu školy, ale např. v rámci aktivit KRPŠ. Semináře pro pedagogy vede zástupkyně 

ředitele prostřednictvím KVIC. 

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  
 

0       

       
 

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  
 

0       

       
 

ZUŠ byla vybrána do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních 
uměleckých školách“ realizovaného zřizovatelem školy (pořízení dvou pianin a keramické 
pece). Před schválením je projekt Místní akční skupiny Opavsko z.s., který obsahuje 
položku pro naši školu. 



 

 

 



Základní umělecká škola Vladislava Vančury Háj ve Slezsku 
pořádá v rámci 5. ročníku celostátního  

Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 

 

 
Výstavu absolventů 

Knihovna a informační centrum 
středa 24. května, 17:00 hodin  

Koncert absolventů 
Sál ZUŠ, čtvrtek 25. května, 17:00 hodin 

                          



 



 

 

 



 

Ze soutěže Múzy Ilji Hurníka  
 

Grafika Tomáše Chytila oceněná medailí Lidická růže  

 



 


