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  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,U Spořitelny 59,747 64 

 

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

 

d)  Ředitel: Mgr. Martina Kubicová, adresa: Velká strana 19, 747 92 Háj ve Slezsku 

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

 

e)  Školská rada při škole nepůsobí. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Přehled oborů vzdělávání 

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

a Pusté Polomi. Všichni žáci byli vyučováni podle ŠVP s motivačním názvem 

Labyrintem umění do ráje srdce (zaváděn byl postupně od roku 2012.) Po dohodě se 

zřizovatelem školy jsme od roku 2008 nenavýšili celkový počet žáků, přestože díky 

stabilnímu zájmu o studium by bylo reálné naplnit stanovenou kapacitu 600 žáků. 

Žáci podle zahajovacího výkazu: 
 

OBORY 

 Hudební obor 462        

 Výtvarný obor 73   

 

NÁSTROJE 

 Klavír 171     

 Akordeon 26     

 Keyboard 18     

 Housle 30 

     Viola                                           1   

 Violoncello 7    

 Zobcová flétna 97     

 Dřevěné dechové nástroje 17     

 Žesťové dechové nástroje 3     

 Kytara 47  

 Cimbál 2 

 Harfa 4     

 Bicí nástroje 12 

 Zpěv 27    

 

Naplněnost jednotlivých pracovišť:  

 

 Háj ve Slezsku 163     

 Dobroslavice 23       

 Dolní Lhota 26       

 Hrabyně 32       

 Mokré Lazce 46     

 Pustá Polom 104    

 Raduň 46     

 Štítina 25  

 Velká Polom 70 
 

CELKEM                           535 (povolená kapacita 600) 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení 

 

Počet pedagogů    35 

 z toho ženy   26 

 na smlouvu                        31   

 na dohodu 3 

 v důchodu   2  

 na mateřské dovolené    1 

Přepočteno na celé úvazky         25,1 

 

Počet správních zaměstnanců  4 

Přepočteno na celé úvazky 2,475 

 

 

 

Ředitelka školy uznala třem učitelům odbornou kvalifikaci v rámci výjimky ze zákona 

s ohledem na jejich koncertní činnost (§ 10 odst. 2 zákona 563/2004 Sb.), ostatní 

členové pedagogického sboru měli požadované vzdělání. Tři pedagožky studují. Jedna 

si doplňuje vzdělání v 1. ročníku na Církevní konzervatoři v Opavě obor klavír, druhá 

studuje šestý ročník na Janáčkově konzervatoři v Ostravě rovněž obor klavír) a třetí 

studuje na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě obor kytara.  Během školního 

roku došlo k dlouhodobější nemoci paní školnice, která působí na hlavní budově 

v Háji ve Slezsku. Plynulost provozu se podařilo zajistit. Vzhledem k organizačním 

změnám na ZŠ v Hrabyni, nastoupila v průběhu roku na úklid pronajatých učeben 

paní uklízečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Údaje o přijímacím řízení 

Absolutorium v letošním školním roce vykonalo celkem 51 žáků, z toho 6 

ve výtvarném oboru. 18 absolventů bude příští rok pokračovat ve druhém stupni 

studia. Celkem za školní rok ukončilo studium včetně absolventů celkem 77 žáků, 

z toho 16 ve výtvarném oboru a 61 v hudebním. Mimo absolventy tedy ukončilo 

studium 26 žáků. Ke studiu pro školní rok 2021/2022 bylo přihlášeno k 30. 6. 

celkem 141 nových žáků, z toho 77 bylo přijato a ostatní byli zařazeni mezi 

čekatele. 

Noví zájemci o studium byli přijímáni na uvolněná místa po absolventech a žácích, 

kteří z jiných důvodů studium ukončili. Žákyně výtvarného oboru byla přijata na 

vyšší odbornou uměleckou školu AVE ART v Ostravě. Dva žáci hudebního oboru byli 

přijati na střední pedagogickou školu.  

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Bohužel školní rok 2020/2021 nebyl ani zdaleka podobný těm ostatním a nesl se 

téměř celý v nestandardním duchu.  Nadějně se v září rozběhl, ale přímá prezenční 

výuka probíhala pouze v měsíci září. Od 15. října byla nařízením vlády prezenční 

výuka zakázána, proto škola od tohoto data přešla na distanční formu vzdělávání. 

Jako škola jsme měli za povinnost distanční formu výuky poskytnout, ale žáci na 

rozdíl od žáků základních a středních škol se mohli rozhodnout, zda ji využijí, nebo 

ne. Nebyla pro ně povinná. Přesto se z devadesáti procent účastnili. Na základě 

zkušeností z jara 2020, proškolením pedagogů a pořízené technice za přispění dotace 

MSK se podařilo celou situaci zvládnout a žákům poskytnout kvalitní výuku. Výuka 

probíhala souběžně několika způsoby (on-line, synchronní, asynchronní,  

of-line). Na krátkou dobu bylo od 25. 11. možno v individuální výuce vyučovat za 

zpřísněných hygienických podmínek prezenčně a od 7. 12. pak i ve výuce kolektivní 

a skupinové, ale po vánočních prázdninách se opět konal návrat k distanční výuce. 

I přes všechny tyto nesnáze a nové způsoby výuky v hudebním i výtvarném oboru 

stihla proběhnout porota krajské výtvarné soutěže Múzy Ilji Hurníka. Část hudební 

bohužel neproběhla. Žáci výtvarného oboru vytvořili práce inspirované současným 

uměním a odnesli si za to ocenění, celkem 37. Soutěže a přehlídky, na jaké jsme byli 

zvyklí a pravidelně se jich účastnili, nebyly možné. Zapojili jsme se tedy alespoň do 



některých on-line soutěží a výzev hudebních či výtvarných (Hlas Česka, Óda na 

radost, Bajky, soutěž, kterou vyhlásilo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida (3 ocenění)     

 

 

Národní soutěže, ústřední kola soutěží žáků ZUŠ, projekty a festivaly  

Mezinárodní soutěže  

 Mezinárodní hudební a výtvarná soutěž ONLINE, pořadatel ZUŠ Kopřivnice  

         2 zlatá pásma 

 49. ročník Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice  2021    

        1 Medaile individuální 

         Medaile škole za kolekci grafiky 9 žáků 

         2 Čestná uznání 

 Výtvarné alternativy – mezinárodní výtvarná soutěž v Povážské Bystrici  

Cena výtvarných alternativ za grafiku za linoryty, tisky z polystyrenu a 

suché jehly 

 Výtvarné alternativy - mezinárodní výtvarná soutěž v Povážské Bystrici 

Cena primátora Považské Bytrice za kolekci sgrafit, netradiční přístup k 

materiálu 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů škola neměla vytvořený speciální 

program, ale tuto činnost poskytovala svým celkovým zaměřením a přátelským 

vnitřním klimatem. Vzhledem k převažující individuální výuce mohou pedagogové 

přizpůsobovat metody a formy výuky individuálním potřebám žáka, který je pak 

zapojen také do komorní hry, kde se naopak učí svými hudebními dovednostmi 

začleňovat více do kolektivu, ve kterém se podílí, opět pod vedením zkušených 

pedagogů, na hudebních vystoupeních a prezentuje se na veřejnosti.  

V rámci projektu ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku – Šablony II byla škole 

poskytnuta prostřednictvím MŠMT dotace, v jejímž rámci bylo možno zpřístupnit 

žákům ohroženým studijním neúspěchem práci na tabletech, které byly z této dotace 

zakoupeny. Rovněž byli v rámci tohoto projektu žáci, ohroženi studijním 

neúspěchem, zapojeni do projektových dní ve škole a mimo školu, které jsme ještě 

stihli uspořádat před ukončením prezenční výuky z důvodu vládního nařízení. 



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Akreditovaných kurzů odborného zaměření (Brno, Karviná, Olomouc, Ostrava, 

Opava, Praha), kterých se pravidelně každoročně pedagogové účastní, bylo bohužel 

díky vládním nařízením málo. Vzhledem k tomu, že převážnou část roku probíhala 

výuka distančně, a to znamenalo dokonalejší ovládání techniky i jednotlivých 

programů, bylo nutné doplnit tyto dovednosti a znalosti vzděláním v on-line kurzech 

a školeních. Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu roku postupně začali přecházet na 

elektronickou dokumentaci, bylo nutné se seznámit také s programem Klasifikace, 

který již škola bude plně využívat od září 2021. V této souvislosti bylo vedením školy 

zajištěno školení pro celou sborovnu. Také byl pro pět pedagogů zajištěn seminář na 

téma týmové spolupráce ve výuce, který byl financován z projektu ŠABLONY II. 

Vedení školy se účastnilo odborných panelů pořádaných NPI a zástupkyně ředitelky 

školy byla sama lektorkou několika vzdělávacích akreditovaných seminářů. 

V souvislosti se strategií 2030+ jsme se snažili hledat také nové způsoby hodnocení 

žáků, které budou odpovídat této vizi. Proto vedení školy zajistilo pro sborovnu 

školení na téma Formativního hodnocení v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Nedílnou součástí výuky jsou veřejná vystoupení žáků či výstavy výtvarných prací. 

Jak už bylo zmíněno výše, bohužel doba těmto aktivitám příliš nepřála. Začali jsme 

tedy hledat nové cesty prezentace žáků, pedagogů a školy jako takové. 

Na výzvu Obecního úřadu v Háji ve Slezsku jsme se zapojili do programu on-line 

rozsvícení vánočního stromu. Žáci za pomoci svých pedagogů natáčeli v domácím 

prostředí své hudební výkony a tvořili své výtvarné práce. Výsledky jejich snažení 

pak byly zveřejněny v tomto on-line programu. Nová situace nás vedla také 

k zamyšlení, jak se v této nelehké době přiblížit nejen žákům a rodičům, ale také širší 

veřejnosti. Z řad pedagogů se našli zájemci, kteří ve spolupráci s vedením školy 

vytvořili Youtube kanál a profily na sítích Facebook a Instagram. Jako první větší 

projekt, který jsme připravili, bylo natočení Vánočního koncertu, do kterého se 

zapojila většina z našich devíti pracovišť. Koncert byl pak zveřejněn na webových 

stránkách školy, které prošly většími úpravami, a také na sociálních sítích FB a 

Instagramu. Protože jsme chtěli zůstat v úzkém kontaktu nejen s rodiči, ale oslovit 

také širší veřejnost, natočili jsme Promo video o škole a všech našich pobočkách. 

Video je možné shlédnout na našem Youtube kanále a webových stránkách školy. 

Před koncem školního roku, kdy se opět mohli žáci účastnit prezenční výuky, jsme 

natočili výchovný koncert pro žáky mateřských škol a nižšího stupně ZŠ, který 

budeme v září rozesílat na jednotlivé školy do obcí, ve kterých sídlí naše pobočky. 

Před koncem školního roku, kdy již byla možná veřejná vystoupení s omezenými 

podmínkami, jsme uspořádali několik menších koncertů a absolventských 

vystoupení.  Naši žáci vystoupili v programu slavnostního otevření Dohnálkovy vily 

v Háji ve Slezsku, kde nově sídlí také Infocentrum s knihovnou, ve které jsme při 

slavnostním otevření instalovali výtvarné práce našich žáků. Na konci školního roku 

v těchto prostorech proběhla také vernisáž a závěrečná výstava žáků, včetně 

absolventských prací. Byli jsme také osloveni pořadateli vzpomínkové akce u 

příležitosti 130. let od narození Vladislava Vančury, abychom se hudebním 

vystoupením a výtvarnými pracemi našich žáků zúčastnili. Vzhledem k tomu, že naše 

škola nese jméno této významné osobnosti, a v příštím školním roce oslavíme 

šedesátileté výročí, jsme se velmi rádi této akce zúčastnili. 

Výtvarné práce žáků školy byly instalovány v knihovně v Háji ve Slezsku, v nové 

galerii ZŠ Pustá Polom i v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Obě vyučující výtvarného 



oboru se podílely na akcích opavské výtvarné skupiny X. Zástupkyně ředitelky byla 

členkou lektorského týmu Národního informačního a poradenského střediska pro 

kulturu NIPOS ARTAMA v Praze, členkou mezinárodní poroty Dětské výtvarné 

výstavy v Lidicích. Šestým rokem působila jako předsedkyně krajské sekce 

výtvarného oboru a pátým rokem jako předsedkyně celé Krajské umělecké rady ZUŠ 

MSK. Ve škole a na různých místech kraje vedla výtvarné semináře organizované 

KVIC.  

  

Přehled nejdůležitějších událostí: 

 

 Vernisáž výstavy žáků VO knihovně Petra Bezruče v rámci Bezručovy Opava (1.9.) 
 Vystoupení Cimbálové muziky v restauraci Beseda v Ostravě-Heřmanicích na 

slavnostech pivovaru (5.9.) 
 Účast na výstavě skupiny X v Opavě v rámci festivalu Bezručova Opava (9.9.) 
 Vystoupení Cimbálové muziky na svatbě v Jakartovicích (11.9.) 
 Vystoupení Cimbálové muziky na Burčákobraní v Háji ve Slezsku (12.9.) 
 Vystoupení Cimbálové muziky při otevření fary v Pusté Polomi (13.9) 
 Vystoupení Cimbálové muziky na výstavě vín ve Velkých Hošticích (13.9) 
 Vystoupení Cimbálové muziky pro seniory v KD v Hlučíně (16.9.) 
 Účast na živém přenosu z rozsvěcování vánočního stromu v Háji ve Slezsku (29.11) 
 Zveřejnění on-line Vánočního koncertu (20.12.) 
 Natáční Promo vide o naší škole (28.3.) 
 Výtvarná porota v Lidicích (6. - 8.5.) 
 Výtvarná přehlídka prací žáků ZUŠ pořádána Múzou (on-line 11.5.) 
 Absolventské koncerty (průběh měsíce června) 
 Vystoupení žáků v programu slavnostního otevření Dohnálkovy vily v Háji ve Slezsku 

(12.6) 
 Vystoupení žáka kytarové třídy pro Charitu Opava (12.6.) 
 Vystoupení žáků hudebního oddělení, Cimbálové muziky a přispění pracemi VO 

v programu Rozmarného léta 2021 (20.6.) 
 

 
Pozn. všechny dále plánované akce byly z důvodu nouzového stavu a následného dodržování přísných 
hygienických pravidel zrušeny nebo přesunuty na příští školní rok. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Poslední inspekční návštěva proběhla ve dnech 16. – 18. ledna 2018.  
  

 

 

 



10. Základní údaje o hospodaření 

 

Výše úplaty za individuální výuku hudebního oboru byla stanovena na 1.300,- Kč 

pololetně, skupinová a kolektivní výuka 750,- Kč pololetně. Mzdové náklady byly plně 

pokryty zřizovatelem školy. Pořizován byl materiál pro hudební i výtvarný obor podle 

potřeb jednotlivých pracovišť. V průběhu července a srpna došlo v učebně výtvarného 

oboru k opravě omítek, vymalování, opravě elektroinstalace a osvětlení. Také byl 

vymalován sál školy. Finanční rok 2020 skončil s hospodářským výsledkem 47 

460,46 Kč, který byl převeden do rezervního fondu. Podrobnosti uvedla zpráva 

ekonomky školy. 

  

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

 

ZUŠ čerpala finanční prostředky ve výši 340 443 Kč v rámci projektu Šablony II a 

v tomto školním roce byly realizovány zbývající aktivity. Projekt byl ukončen ke dni 

30. 6. 2021, Na MŠMT byla odeslána závěrečná zpráva o realizaci, která byla ke dni 

7. 9. 2021 schválena. K datu ukončení realizace projektu nebyly využity finanční 

prostředky převedené do šablon ve výši 248 Kč. Tyto prostředky budou vráceny na 

účet MŠMT. 

 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení 

 

Škola tuto činnost oficiálně neorganizovala, ale dospělí a senioři měli možnost 

sledovat hudební produkci a výtvarnou tvorbu prostřednictvím Youtube kanálu školy 

a sociálních sítích (Facebook a Instagram).  

 

 

 



13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 

 

Škola měla v tomto školním roce v realizaci projekt Šablony II. (viz. bod11) 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Odborová organizace nebyla ve škole založena. Členské příspěvky byly hrazeny 

Asociaci ZUŠ ČR, Sdružení Múza, spolku Umělecká rada ZUŠ ČR a Společnosti Jana 

Zrzavého. Důležitým partnerem vedení školy 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 se základními uměleckými školami okresu.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Martina Kubicová  

                                                                                              ředitelka 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 ředitelky 
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/par
tner 
(v případě, že 
škola je partner, 
uvést příjemce) 

 

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

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

 ZUŠ 
Vladislava 
Vančury 
Háj ve 
Slezsku - 
Šablony II 

Poskytovatel 
dotace 
MŠMT z 
Operačního 
programu 
Výzkum, 
vývoj a 
vzdělávání  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/ 
18_063/0009830 

Příjemce 340 443,00 Projekt je 
zaměřen na 
realizaci 
témat 
osobnostně 
sociální rozvoj 
pedagogů, 
aktivity 
rozvíjející ICT, 
projektové 
dny ve škole a 
mimo školu 
Rovný přístup 
ke kvalitnímu 
vzdělání 
Omezování a 
prevence 
předčasného 
ukončování 
školní 
docházky a 
podpory 
rovného 
přístupu ke 
kvalitním 
programům 
vzdělání a 
rozvoje 
formálního a 
neformálního 
vzdělávání. 

Datum 
zahájení 
fyzické 
realizace 
projektu 01. 
01. 2019 
Datum 
ukončení 
fyzické 
realizace 
projektu 30. 
6. 2021 
 

       
ZUŠ byla vybrána do projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních 
uměleckých školách“ realizovaného zřizovatelem školy (pořízení dvou pianin a keramické 
pece).  
 

 
 

 



Absolventi 2020/2021 

 Výtvarný obor 

 

Hudební obor

 



Rozmarné léto 

 

 

 



Výuka na pobočkách 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z distanční výuky 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


