Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2020/2021
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a) základní údaje o škole
-

Příspěvková organizace

-

Adresa školy:

Lidická 507/56, 703 00 Ostrava-Vítkovice

-

tel.:

596 614 175

-

e-mail:

zus-lidicka@cmail.cz

-

IČO:

64628116

-

IZO:

102532311

-

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj

-

Statutární orgán:

Mgr. Jaromír Návrat

-

Zástupce ředitele:

Tomáš Pícha

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice, příspěvková
organizace, je od 1.1.1996 v právní subjektivitě jako příspěvková organizace.
V Ostravě-Vítkovicích se nachází hlavní budova – ředitelství. Tato budova byla škole
svěřena do správy. Elokovanými pracovišti jsou Základní škola v Ostravě-Hrabůvce
na ul. U Haldy 66, dále pak Základní škola na ulici Krestova v Ostravě-Hrabůvce,
Základní škola na ulici Paskovské v Ostravě-Hrabové a Základní škola na ul. V. Košaře
v Ostravě-Dubině.
Od 1. 4. 2001 spadá ZUŠ pod Moravskoslezský kraj. Dne 29. 6. 2001 byla na základě
rozhodnutí rady kraje vydána zřizovací listina. Na základě svého usnesení č. 25/2292
ze dne 5. 9. 2012 vydal Moravskoslezský kraj novou zřizovací listinu.
Celková kapacita školy je 620 žáků, a k jejich výuce je využíváno 31 učeben a dva
koncertní sály.

b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se
zápisem ve školském rejstříku
Škola zajišťuje výuku v hudebním oboru.
Ve smyčcovém oddělení – hra na housle, violu, violoncello a kontrabas. V oddělení
strunných nástrojů – hra na klasickou kytaru, elektrickou a basovou kytaru a hra na
harfu a cimbál. V oddělení klávesových nástrojů – hra na klavír, elektrické klávesové
nástroje (keyboard) a varhany. Dechové oddělení – hra na zobcovou flétnu, příčnou
flétnu, klarinet a saxofon. Bicí nástroje – hra na xylofon, tympány, bicí soupravu.
Pěvecké oddělení – výuka sólového a sborového zpěvu.
Žáci jsou vyučováni od 5 do 7 let v PS (přípravné studium), od 7 do 14 let na
1. stupni a od 14 let věku na 2. stupni základního studia. Ve výjimečném případě lze
na základě mimořádných předpokladů pro studium přijmout i žáka, který ještě
1. září neměl 5 let.
Výuka probíhá pravidelně, v rámci individuální výuky hry na nástroj - jedna
vyučovací hodina týdně, Hudební nauky - jedna vyučovací hodina týdně, popřípadě
další výuky v rámci žákovských hudebních souborů a předmětu Hudební praxe.
Školné ve školním roce 2017/2018 činilo 3.000,- Kč, pololetně 1.500,- Kč. PHV a
skupinová výuka 1.800,- Kč, pololetně 900,- Kč.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V průběhu školního roku 2020/2021 na škole vyučovalo celkem 30 pedagogických
pracovníků, z toho 1 pedagogog byl zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti a 29
bylo zaměstnáno na základě smlouvy o pracovním poměru.
Ukončené vzdělání v konzervatoři v oboru housle mělo celkem sedm pedagogů,
v oboru viola jeden pedagog, v oboru violoncello dva pedagogové, v oboru
kontrabas jeden pedagog, v oboru klavír sedm pedagogů, v oboru varhany jeden
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pedagog, v oboru akordeon jeden pedagog, v oboru kytara dva pedagogové,
v oboru klarinet jeden pedagog, v oboru flétna jeden pedagog, v oboru hoboj jeden
pedagog, v oboru harfa jeden pedagog, v oboru zpěv dva pedagogové, v oboru hra
na bicí nástroje jeden pedagog, v oboru skladba jeden pedagog.
Ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru zpěv dva pedagogové, v oboru housle
jeden pedagog, v oboru klavír jeden pedagog, v oboru flétny jeden pedagog a oboru
skladba jeden pedagog.
Jeden pedagog s ukončenou maturitní zkouškou na konzervatoři byl uznán jako
výkonný umělec, jelikož je stálým členem operního sboru Národního divadla
moravskoslezského.
Škola má stálé 3 správní zaměstnance - ekonomka, školnice a uklízečka.

d) údaje o přijímacím řízení
Na základě přijímacích talentových zkoušek, které proběhly v červnu a září 2020,
bylo přijato ke studiu na prvním a druhém stupni:
•

do přípravného studia prvního stupně bylo přijato 20 dětí

•

do prvního ročníku prvního stupně bylo přijato 57 dětí

•

do přípravného studia druhého stupně byly přijaty 2 děti

•

do prvního ročníku druhého stupně bylo přijato 19 dětí.

Stav žáků přípravného a základního studia v září 2019
kód

název

č. řádku

PS

1. st.

2. st

Celkem

1101

Hra na klavír

1001

11

74

13

98

1102

Hra na el. kláves. nástroje

1002

0

32

4

36

1103

Hra na akordeon

1003

0

0

0

0

1104

Hra na varhany

1004

0

1

1

2

1201

Hra na housle

1005

4

37

16

57

1203

Hra na violoncello

1006

0

1

0

1

1204

Hra na kontrabas

1007

0

2

0

2

1205

Hra na cimbál

1008

0

1

1

2

1206

Hra na kytaru

1008

3

56

5

64

1207

Hra na harfu

1009

1

4

0

5

1208

El. kytara

1010

0

7

3

10

1210

Basová kytara

1011

0

3

2

5

1301

Hra na zobcovou flétnu

1012

16

37

4

57

1302

Hra na flétnu

1013

1

4

0

5

1305

Hra na klarinet

1014

0

1

0

1

1306

Hra na saxofon

1015

0

3

1

4

1401

Hra na bicí nástroje

1016

0

7

1

8

1603

Sólový zpěv

1017

1

34

10

45

0

0

0

304

61

402

Skladba
Celkem

37
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PS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PS

I.

II.

III.

IV.

SPD

součet

chlapců

12

14

35

14

13

10

5

5

1

9

9

4

3

2

136

děvčat

21

43

42

35

31

22

18

17

1

10

14

8

4

0

266

celkem

33

57

77

49

44

32

23

22

2

19

23

12

7

2

402

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených
školními vzdělávacími programy
Přehled učebních plánů:
V tomto školním roce probíhala výuka podle učebních plánů ŠVP u šestých až
sedmých ročníků I. stupně.
Nově přijatí žáci a žáci druhých až šestých ročníků byli vyučováni podle
aktualizovaného ŠVP 2015. Nejvýznamnější změnou bylo zkrácení docházky do
povinného předmětu Hudební nauka, který je nyní vyučován od 2. do 5. ročníku.
Naopak předmět Hudební praxe (volitelně hra v souboru, komorní hra, komorní
zpěv, cimbálová muzika, čtyřruční hra, sborový zpěv) byl posílen a týká se nyní žáků
již od 3. ročníku.
V prvním pololetí školního roku 2020/2021
•

prospělo s vyznamenáním 348 žáků

•

prospělo 14 žáků

•

neklasifikováni 4 žáci

Ve druhém pololetí školního roku 2020/2021
•

prospělo s vyznamenáním 343 žáků

•

prospělo 15 žáků

•

neprospěli 3 žáci

•

neklasifikováno 8 žáků

V tomto školním roce absolvovalo první stupeň základního studia 21 žáků, z toho
16 dívek a druhý stupeň základního studia 7 žáků, z toho 4 dívky.

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Činnost školy je zaměřena na soustavnou přípravu žáků do vyučování, žáci mají
právo vystupovat na veřejných a interních koncertech školy. Žáci jsou formou výuky
hry na hudební nástroj a zpěvu systematicky vedeni k lásce k umění, kulturním
hodnotám a kulturnímu dědictví. Důraz na kolektivní provozování hudby ve formě
souborové hry dále vede děti k získání důležitých sociálních kompetencí –
k odpovědnosti, ke schopnosti spolupracovat, hledat společná řešení společných
problémů a překonávat překážky. Všechny tyto aspekty výchovně přispívají
k prevenci sociálně patologických jevů.
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou nabízena pedagogům
školení a kurzy s akreditací MŠMT. Bohužel i v této oblasti se projevila krizová
situace s epidemií koronaviru a veškeré prezenční akce tohoto druhu byly zrušeny.
Pravidelné výuky anglického jazyka od září 2020 do června 2021 se účastnili
3 pedagogové školy. Výuka probíhala distanční formou pomocí programu Skype.
Tato vzdělávací aktivita byla financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II.
Vzdělávací program k využívání aplikace Microsoft Teams „Jsme tým“, který se
konal distanční formou 14.4.2021, se zúčastnilo 15 pedagogů školy.
Online vzdělávacího programu „Alternativní zdroje jako možný zdroj financování“,
který proběhl 11.12.2020, se zúčastnil jeden pedagog školy.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Podstatnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ZUŠ jsou interní koncerty a
veřejné školní předehrávky, na kterých vystupují žáci všech učitelů vyučujících na
naší škole.
Výsledky práce jednotlivých učitelů jsou hodnoceny rovněž na třídních
předehrávkách, kterých se účastní žáci, rodiče žáků, předsedové předmětových
komisí a zástupci vedení školy.
Nedílnou součástí činnosti školy jsou absolventské koncerty, ať již veřejné nebo
interní, dále pak výchovné koncerty a koncerty žákovských souborů. Vánoční
koncert žákovských souborů a Jarní koncert souborů. Tyto koncerty jsou pořádány
v sále Střední školy technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích.
Všech akcí školy se zúčastňují ve velkém počtu rodiče, kteří jeví zájem o studium
svých dětí. Posláním ZUŠ je připravit žákům citově bohatší život, aby měli větší
předpoklad ve svém dalším životě chápat a rozvíjet krásu umění a hudby. Účinek
působení klasické hudby na nitro dětí je ovšem mnohem komplexnější.
Ochrana osobních údajů žáků byla v souladu se zákonem 110/2019 sb. Veškeré
náležitosti (uvádění jména, nástroje a ročníku na programech atp.) jsou ošetřeny
souhlasem rodičů žáků. To nám umožňuje mj. i zveřejňovat záznamy z našich akcí na
školním kanále youtube. Od 25. května 2018 se také naše škola řídí novou právní
úpravou dle směrnice EU 2016/679 – Obecné nařízení na ochranu osobních údajů
(GDPR).
V tomto školním roce ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice mohla nadále
využívat prostředky z dotace z fondů EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II. Tyto finanční prostředky byly
využívány k těmto účelům:
•

pořízení počítačového vybavení – mobilní učebny Hudební nauky na hlavní
budově na Lidické ul.

•

další vzdělávání pedagogů

•

zapojení odborníků z praxe do výuky v jednotlivých oborech

•

projektové dny mimo školu

Činnost ZUŠ Leoše Janáčka také ve školním roce 2020/2021 významně omezila
tzv. koronavirová krize, která vyústila v uzavření školy pro prezenční výuku v době
od 5.10.2020 do 4.12.2020 a od 4.1.2021 do 21.5.2021. Škola byla nucena opět přejít
na distanční způsob vzdělávání a většina pedagogů se tohoto úkolu zhostila se ctí.
Distanční výuku prováděli učitelé převážně ze svých domovů, někteří z nich
využívali možnost připojení na dálku z hlavní budovy školy. Využívali přitom širokou
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škálu technických prostředků – stolní počítač, notebook, mobilní telefon a rovněž
různorodé softwarové vybavení: Skype, Messanger, WhatsApp, Viber, meet.jit.si,
atd. Této výuky se zúčastnila velká část žáků, u některých ale bohužel nebyly
domácí podmínky příznivé tomuto typu výuky online. I s těmito žáky se však učitelé
snažili být v kontaktu alespoň telefonicky a zasíláním úkolů a materiálů pomocí emailu.
Z důvodů nouzového stavu musely být zrušeny prakticky všechny veřejné akce
školy. Jsme rádi, že se nám podařilo v závěru školního roku uskutečnit alespoň dva
absolventské koncerty, které proběhly za zvýšených hygienických a
bezpečnostních opatření.
Abychom mohli prezentovat výsledky práce alespoň v online podobě na
internetu, pořídili jsme pro školu hardwarové i softwarové vybavení pro střih a
úpravu videa (Adobe Premiere). Díky tomu a díky obětavé práci pedagogů, žáků a za
přispění rodičů jsme mohli zveřejnit na školním youtube kanálu 5 koncertů
z nahrávek žáků, na kterých se prezentovalo celkem 162 žáků.
Po celý školní rok mohli žáci školy využívat školní systém Moodle
(www.inauka.cz/moodle), který obsahuje veškerou látku předmětu Hudební nauka
včetně možností procvičování. Tento systém byl také využíván pedagogy tohoto
předmětu jako prostředek distanční výuky. Nově byla do systému nahrána také
audiovizuální verze pohádkové učebníce hudební teorie pro děti „Leošek a
tajemství hudby“, v níž se zejména mladší děti mohou nenásilnou formou
seznamovat s tím, jak hudba „funguje“.
Významnou akcí, která se uskutečnila od 12. července do 16. července, byl
příměstský tábor pro žáky ZUŠ „Po hudebním chodníčku“. V jeho rámci proběhlo
5 projektových dnů mimo školu, během nichž zúčastněné děti absolvovaly
tématické výlety do okolí Ostravy (Štramberk, Raduň, Hradec nad Moravicí, Kravaře,
Hukvaldy). Součástí tábora byl mimo jiné poslech hudebních pohádek věnovaných
významným skladatelům (J.S.Bach, L.v. Beethoven, A. Dvořák, L. Janáček), luštění
hudebních hádanek a zejména nácvik společných skladeb. Ty následně žáci
předvedly rodičům na malém koncertě – záznam provedení je zveřejněn na školním
youtube kanále.

Na škole pracuje řada souborů:
•

cimbálové muziky – Skřípci, Fidlíci a Šmidlíci.

•

soubor zobcových fléten

•

kytarový soubor

•

soubor populární hudby – kapela Nevym

•

komorní pěvecký sbor

•

dětský pěvecký sbor

Interní koncerty ve školním roce 2020/2021:
•

2 veřejné absolventské koncerty

•

5 online žákovských koncertů na youtube

Soutěže ZUŠ ve školním roce 2020/2021:
Z důvodu koronavirové krize se soutěže v tomto školním roce nekonaly.
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i) údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Kontrola České školní inspekce:

15.-16. únor 2007

Kontrola České školní inspekce:

2. - 4. listopadu 2010

Kontrola České školní inspekce:

6. - 8. října 2015

j) základní údaje o hospodaření školy
Výnosy
Výnosy školy /index nárůstu 10,97 %/ činily celkem 17.559.557,65 Kč. Celkový
příspěvek na provoz /index nárůstu 12,39 %/ činil 16.233.462,- Kč, což je o
1.789.559,- Kč více než v loňském roce. K tomuto nárůstu došlo navýšením
prostředků na platy a zákonné odvody, jelikož byly zvýšeny tarifní platy
zaměstnanců, dále pak vyšším příspěvkem na provoz od zřizovatele a zapojením se
do projektu Šablony II. Jedná se o příspěvek MŠMT na přímé náklady na
vzdělávání /ÚZ 33353/ - 16.049.379,- Kč, již zmiňovaný příspěvek na provoz od
zřizovatele, a sice na krytí odpisů /ÚZ 205/ - 12.000,- Kč a na provozní náklady
spojené s pořízením dezinfekčních a hygienických prostředků /ÚZ 1/ - 10.000,- Kč, a
dále pak čerpání finančních prostředků z projektu Šablony II /ÚZ 33063/ - 162.083,Kč. Příspěvky MŠMT a zřizovatele byly zcela vyčerpány, finanční prostředky
z projektu pouze z části, jelikož jejich čerpání je určeno na dobu dvou let.
Podrobnější vyhodnocení uvádíme v bodu č. 2 – čerpání účelových dotací.
Nejvýznamnějším vlastním příjmem vyplývajícím z hlavní činnosti školy byly
příspěvky žáků na úhradu nákladů /index poklesu 4,32 %/, a to ve výši 1.245.440,Kč. Tyto příjmy v porovnání s předchozím rokem klesly o 55.220,- Kč, jelikož v září
2020 došlo ke snížení počtu žáků z důvodu koronavirové pandemie.
Dalším příjmem školy byly úplaty za pronájem hudebních nástrojů /index poklesu
3,95 %/ ve výši 11.250,- Kč, které byly zavedeny od září 2014. Hudební nástroje jsou
pronajímány za úplatu 30,- Kč měsíčně. Finanční prostředky obdržené za tento
pronájem jsou vynakládány na opravy a údržbu hudebních nástrojů. Jelikož jsme
v měsíci červnu 2014 změnili peněžní ústav, nyní máme zřízen bankovní účet u Fio
banky, a.s., v roce 2020 již ve výnosech nefigurují žádné bankovní úroky nebo
bonusy. Příjmy vyplývající z doplňkové činnosti ve výši 40.277,- Kč jsou popsány
v bodu č. 6 – vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.
Výnosy byly dále navýšeny o čerpání rezervního fondu /index poklesu 41,61 %/ ve
výši 14.111,55 Kč, jednalo se o pořízení učebních pomůcek. A dále pak o výnosy
z bezúplatného nabytí osobních ochranných pomůcek v souvislosti s onemocněním
COVID-19 ve výši 15.017,10 Kč.

Náklady
Náklady školy /index nárůstu 10,97 %/ činily celkem 17.559.557,65 Kč. Největší
část nákladů tvoří mzdové náklady 11.819.917,- Kč /index nárůstu 13,45 %/, jejichž
součástí byly i náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 17.144,- Kč. Dále
náklady na sociální a zdravotní pojištění 3.981.661,- Kč, povinné úrazové pojištění
49.477,49 Kč a zákonné sociální náklady 397.850,44 Kč (příděl do FKSP- 234.263,34
Kč, stravování zaměstnanců – 5.472,- Kč, lékařské prohlídky – 6.050,- Kč, výdaje na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci – 17.851,10 Kč, náklady na školení
zaměstnanců – 134.214,- Kč). Příděl do FKSP ve výši 343,34 Kč, stravování
zaměstnanců, lékařské prohlídky, výdaje na BOZP ve výši 2.834,- Kč a školení
zaměstnanců ve výši 6.694,- Kč byly hrazeny z vlastních prostředků. Další náklady
na školení zaměstnanců ve výši 127.520,- Kč byly financovány z projektu Šablony II,
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další výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve výši 15.017,10 Kč byly
hrazeny z příspěvku na provoz od zřizovatele. Celkem činily osobní náklady
16.248.905,93 Kč, oproti roku 2019 byly vyšší o 1.942.873,93. Ve srovnání s loňským
rokem stouply mzdové náklady hrazené ze státního rozpočtu o 1.412.227,- Kč.
Náklady spojené s provozem školy byly ve výši 1.310.651,72 Kč, což ve srovnání
s předešlým rokem činí o 206.762,13 Kč méně. Spotřeba materiálu /index poklesu
26,78 %/ činila 76.604,98 Kč – zde byl zaznamenán oproti loňskému roku pokles o
28.019,09 Kč, bylo pořízeno menší množství hudebních nástrojů v ceně do 3.000,Kč a všeobecného materiálu potřebného pro zajištění provozu školy.
Celková spotřeba energií /index poklesu 0,66 %/ činila 381.268,64 Kč a byla o
2.545,08 Kč nižší než v roce předešlém. Tato částka zahrnuje:
elektrickou energii

36.930,45 Kč

plyn

63.468,64 Kč + 6.664,- Kč /doplňková činnost/

vodné-stočné

16.321,05 Kč + 1.045,- Kč /doplňková činnost/

teplo a TUV

256.839,50 Kč.

Celková spotřeba všech druhů energií zůstala téměř ve stejné výši jako v roce
předešlém. Sice náklady u spotřeby elektrické energie (snížení o 11.252,65 Kč) a
spotřeby vodného-stočného (snížení o 4.216,15 Kč) klesly, jelikož většinu roku 2020
výuka žáků probíhala distančně mimo budovu školy, ale náklady na spotřebu plynu
stouply o 3.757,92 Kč a již tradičně ke zvýšení nákladů došlo i u dodávky tepla a TUV
- o 9.165,80 Kč. Nárůst spotřeby těchto dvou druhů energií nastal nákladnější
topnou sezónou.
Součástí celkových nákladů na provoz byly náklady na opravy a udržování /index
nárůstu 45,35 %/ ve výši 144.706,82 Kč. Zde byl zaznamenán oproti loňskému roku
značný nárůst, a sice o 45.150,28 Kč, jelikož v roce 2019 byly provedeny pouze běžné
menší opravy budovy a proběhlo vymalování budovy pobočky v Ostravě-Hrabůvce,
ale v roce 2020 proběhla oprava střechy budovy školy, došlo k výměně elektrického
bojleru a s ní souvisejícím úpravám elektroinstalace a vodovodního přívodu, a dále
byla vymalována další část hlavní budovy školy. Náklady na údržbu učebních
pomůcek klesly, bylo provedeno pouze ladění pianin.
Náklady na cestovné /index poklesu 92,39 %/ ve výši 325,- Kč v porovnání
s loňským rokem klesly o 3.947,- Kč. Tento výrazný pokles souvisí s méně častým
vysíláním zaměstnanců na pracovní cesty za účelem dalšího vzdělávání pracovníků
a účasti na soutěžích z důvodu koronavirové pandemie.
Součástí nákladů na provoz školy byly prostředky vynaložené za služby /index
poklesu 18,49 %/, které činily 423.846,28 Kč, oproti předešlému roku byly nižší o
96.124,79 Kč. K poklesu těchto nákladů došlo v důsledku pandemie koronaviru. Mezi
nejvyšší položky těchto nákladů patří jednoznačně úhrada pronájmu učeben na
odloučených pracovištích v Ostravě-Hrabůvce, v Ostravě-Dubině a v OstravěHrabové, v celkové výši 131.250,50 Kč, zde téměř nenastala změna, stejně jako u
plateb za služby telekomunikací a pošt (31.719,70 Kč). Platby za zpracování mezd
(71.600,- Kč) rovněž zůstaly bez větší změny, stouply pouze o 1.200,- Kč, tato částka
byla uhrazena za zavedení nového zpracování neschopenek v elektronické podobě.
Došlo ke snížení výdajů vynaložených na přepravné (2.115,08 Kč), jelikož byly méně
využívány externí přepravní služby. K nárůstu o 4.877,01 Kč došlo u nákladů na
revize, jelikož bylo zapotřebí provést nejen revize ručních elektrospotřebičů, ale na
rozdíl od roku předcházejícího i revize elektroinstalace budovy (27.698,11 Kč). Výdaje
na softwarové služby – upgrade, podpora (42.402,93 Kč) vzrostly o 2.855,99 Kč
provedením servisu softwarů používaných na starších typech výpočetní techniky.
Poplatky asociacím ZUŠ ve výši 7.000,- Kč zůstaly ve stejné výši.
Náklady na ostatní služby ve výši 110.059,96 Kč zahrnují výdaje na pořízení DDNM
(1.573,- Kč) a služby dotačního managementu (13.250,- Kč) – tyto dvě položky byly
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hrazeny z finančních prostředků projektu ŠABLONY II, dále likvidaci odpadů,
poradenské služby, tiskové služby, náklady na vrátného na odloučeném pracovišti a
ostatní nenákladné služby.
Mezi další položky, které se podílely na nákladech školy, patří pořízení drobného
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku /index poklesu 33,67 %/ ve výši
239.876,- Kč, zde došlo ke značnému snížení o 121.771,- Kč oproti předešlému roku,
jelikož bylo pořízeno výrazně méně didaktické techniky – učebních pomůcek. Nákup
DDHM byl ve výši 37.775,- Kč hrazen z nevyčerpaných prostředků určených
k financování zákonných odvodů a z přímého ONIVu /ÚZ 33353/. Z finančních
prostředků projektu Šablony II byla zakoupena výpočetní technika, a to ve výši
12.990,- Kč.
Na ostatních nákladech z činnosti se podílely náhrady vyplacené zaměstnancům
za používání vlastní výpočetní techniky v celkové výši 19.100,- Kč.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku jsou v hlavní i doplňkové činnosti, činily
celkem 24.924,- Kč, v porovnání s rokem předešlým zůstaly ve stejné výši.
Celkové náklady za rok 2020 vzrostly /index nárůstu 10,97 %/. Výrazněji stouply
náklady na opravy a udržování, vyšší byly i mzdové náklady, náklady na zákonné
sociální pojištění a zákonné sociální náklady (zvýšení přídělu do FKSP nárůstem
platů, navýšení výdajů na školení zaměstnanců), ovšem u všech ostatních nákladů
došlo k poklesu. Spotřeba materiálu a energií, cestovné, a využívaní služeb bylo
ovlivněno koronavirovou pandemií, žáci byli po většinu roku vyučováni distančně a
veřejné akce se téměř nekonaly. Rovněž bylo pořízeno méně drobného
dlouhodobého majetku, jelikož příspěvky žáků na úhradu nákladů v porovnání
s předchozím rokem klesly z důvodu snížení počtu žáků, za tímto snížením je opět
pandemie koronaviru.
Meziročně mají stoupající trend náklady vynaložené na některé druhy služeb. U
nákladů na spotřebu materiálu, energií a opravy a údržbu majetku dochází
meziročně ke změnám dle provozních potřeb naší organizace. Jelikož celkové
náklady /index nárůstu 10,97 %/ a výnosy /index nárůstu 10,97 %/ naší organizace za
rok 2020 mají shodné indexy, považujeme hospodaření s finančními prostředky
v naší organizaci za vyrovnané. V roce 2021 věříme v opětovný nárůst počtu žáků a
s ním spojené navýšení výnosů z příspěvků žáků na úhradu nákladů, a tudíž bude
možno více finančních prostředků vynaložit na zkvalitnění vybavení a rozvoj
činnosti naší organizace.

Výsledek hospodaření, návrh na jeho rozdělení
Naše organizace dosáhla v roce 2020 celkem za hlavní i doplňkovou činnost
nulového výsledku hospodaření.
V hlavní činnosti bylo dosaženo stejně jako v roce předchozím záporného
výsledku hospodaření (32.520,- Kč). K tomuto faktu došlo především poklesem
počtu žáků a z něj vyplývajícím snížením výnosů z příspěvků žáků na úhradu
nákladů. Kromě nákladů na opravy a udržování, mzdových nákladů a nákladů s nimi
souvisejících všechny ostatní výdaje klesly. Všechny provozní náklady byly pokryty
jednak vlastními výnosy z prodeje služeb (příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ) a dále
zapojením rezervního fondu do hospodaření školy.
Hospodaření naší organizace bylo značně ovlivněno koronavirovou pandemií.
V doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve
výši 32.520,- Kč. Zisk z doplňkové činnosti tvoří platby nájemného za školnický byt.
Ostatní výnosy z této činnosti pokrývají náklady související s jejím provozováním
– platby za energie.
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Čerpání účelových dotací
Naše organizace v roce 2020 obdržela příspěvek na provoz v celkové výši
16.071.379,- Kč, neinvestiční dotace z MŠMT i neinvestiční příspěvek zřizovatele byly
zcela vyčerpány, finanční prostředky z projektu Šablony II pouze z části, jelikož jejich
čerpání je určeno na dobu dvou let.

V roce 2020 jsme rovněž obdrželi investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele do
fondu investic (ÚZ 206) ve výši 59.290,- Kč na rekonstrukci obálky budovy a
podhledu sálu.
Naše organizace nepřekročila žádný ze závazných ukazatelů. Prostředky na platy
a ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve stanovené výši. Prostředky
určené na financování zákonných odvodů /ÚZ 33353/ nebyly vyčerpány, zůstatek ve
výši 5.395,- Kč byl použit na financování nákupu učebních pomůcek. Přímý ONIV ve
výši 32.380,- Kč byl použit také na úhradu již zmíněného nákupu.
Limit přepočteného počtu zaměstnanců, který byl stanoven na výši 24,96, rovněž
nebyl překročen. Celkový přepočtený počet zaměstnanců činil 23,0391, z toho
pedagogických 21,0391 a ostatních 2.

Mzdové náklady, průměrný plat
Mzdové náklady tvořily největší část vynaložených nákladů v roce 2020.
Prostředky na platy hrazené ze státního rozpočtu činily 11.696.023,- Kč, prostředky
na ostatní platby za provedené práce činily 106.750,- Kč, přičemž ze státního
rozpočtu byly hrazeny ve výši 100.000,- Kč a z finančních prostředků projektu
ŠABLONY II ve výši 6.750,- Kč. Součástí mzdových nákladů byly rovněž náhrady za
dočasnou pracovní neschopnost v celkové výši 17.144,- Kč, hrazeny byly z vlastních
provozních prostředků.
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Prostředky na platy hrazené ze státního rozpočtu byly vyšší oproti minulému
roku o 1.472.737,- Kč. V roce 2019 činily 10.223.286,- Kč. K nárůstu došlo z důvodu
zvýšení platů pracovníků regionálního školství.
Prostředky na ostatní platby za provedené práce - 100.000,- Kč (závazný ukazatel
– příspěvek na přímé náklady na vzdělávání) byly ve srovnání s rokem předešlým
nižší o 60.510,- Kč, byly určeny pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Tvořily
je dvě Dohody o pracovní činnosti, které byly uzavřeny na tyto práce:
• výuka žáků (vyplacena částka 26.700,- Kč)
• úklid budovy školy (vyplacena částka 37.290,- Kč).
Dohody o provedení práce byly uzavřeny tři, jejich předmětem byly činnosti
související s provozem školy a byla za ně vyplacena celková částka 36.010,- Kč.
Dále byla uzavřena Dohoda o provedení práce, jejímž předmětem bylo vykonávání
práce odborníka z praxe, tato dohoda byla hrazena z finančních prostředků projektu
ŠABLONY II ve výši 6.750,- Kč.
Úměrně k nárůstu mzdových prostředků byly vyšší náklady na sociální a zdravotní
pojištění, povinné úrazové pojištění a zákonné sociální náklady. V roce 2020 jsme
obdrželi na zákonné odvody částku ve výši 3.987.056,- Kč a na financování FKSP
233.920,- Kč. Nedočerpané prostředky /ÚZ 33353/ určené na zákonné odvody ve
výši 5.395,- Kč byly použity na financování nákupu učebních pomůcek. Škola hradila
z vlastních prostředků povinné úrazové pojištění ve výši 49.477,49 Kč a
dofinancovala příděl do FKSP ve výši 343,34 Kč.
Počet zaměstnanců zůstal ve srovnání s loňským rokem téměř nezměněn. Ve
škole je zaměstnáno 31 osob, z nichž je 28 pedagogických pracovníků – učitelů, 1
technicko-hospodářský pracovník – ekonomka a 2 pracovníci – dělnická povolání.
Jeden pedagogický pracovník a jeden nepedagogický pracovali na základě Dohody
o pracovní činnosti.
Celkový přepočtený počet pracovníků činil 23,0391, přepočtený počet
pedagogických pracovníků 21,0391, technicko-hospodářských pracovníků 1 a
pracovníků v dělnickém povolání 1. Tento počet byl ve srovnání s předchozím rokem
nižší u pedagogických pracovníků o 0,4119. K poklesu došlo snížením počtu žáků
z důvodu koronavirové pandemie a s ním související snížení pracovních úvazků
pedagogů.
Zaměstnancům školy byly z finančních prostředků ze státního rozpočtu
vyplaceny osobní příplatky ve výši 223.418,- Kč a odměny v celkové výši 1.356.340,Kč, nenároková složka mzdy tedy činila celkem 1.579.758,- Kč, ve srovnání s loňským
rokem byla vyšší o 785.727,- Kč. Byly vyplaceny vyšší osobní příplatky, a sice o
54.500,- Kč, vyplacené odměny byly rovněž vyšší, a sice o 731.227,- Kč.
Průměrný plat všech zaměstnanců vyplacený z finančních prostředků ze státního
rozpočtu činil 42.305,- Kč, pedagogických zaměstnanců 42.924,- Kč a ostatních
pracovníků, kde jsou zahrnuti zaměstnanci dělnických povolání a THP, činil 35.793,Kč. Průměrné platy u pedagogických pracovníků byly v porovnání s loňským rokem
vyšší o 5.960,- Kč a o 6.275,- Kč vyšší u ostatních pracovníků. Průměrný plat všech
zaměstnanců byl vyšší o 5.976,- Kč.
V roce 2020 nebyli naši zaměstnanci vysláni na zahraniční pracovní cestu.

Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření
V roce 2020 byly oproti plánu hospodaření navýšeny celkové náklady o 1,83 %,
jelikož byly vyšší i výnosy o 1,83 %. Hospodaření školy bylo nečekaně a značně
ovlivněno koronavirovou pandemií a v době sestavování plánu na rok 2020 byly
předpokládány zcela jiné provozní potřeby. K nárůstu celkových nákladů a výnosů
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došlo pouze navýšením mzdových nákladů a nákladů s nimi souvisejících a
navýšením výnosů z transferů. Ostatní náklady byly téměř všechny nižší. Také
nejvýznamnější vlastní příjem vyplývající z hlavní činnosti školy - příspěvky žáků na
úhradu nákladů klesly, jelikož v září 2020 došlo ke snížení počtu žáků z důvodu
koronavirové pandemie.
V plánu hospodaření bylo počítáno s nulovým výsledkem hospodaření, což bylo
splněno.
Jelikož u některých položek byly náklady nižší než se předpokládalo, byly tyto
finanční prostředky využity na jiné provozní účely, na kterých se původně šetřilo z
důvodu zajištění nejdůležitějších provozních nákladů.
Spotřeba materiálu byla nižší o 23,40 %, jelikož potřeby pro zajištění provozu
školy byly oproti normální situaci minimální, rovněž i drobný hmotný majetek
v ceně do 3.000,- Kč byl pořízen v malém množství.
Náklady na opravy a udržování stouply o 31,55 %, a to z toho důvodu, že musela
být provedena oprava střechy hlavní budovy školy z důvodu zatékání a s touto
opravou nebylo počítáno.
U nákladů na cestovné došlo k poklesu o 95,94 %, tento výrazný pokles souvisí
s méně častým vysíláním zaměstnanců na pracovní cesty za účelem dalšího
vzdělávání pracovníků a účasti na soutěžích. Semináře a soutěže se téměř nekonaly.
Náklady na ostatní služby byly nižší oproti plánu o 39,45 %, k poklesu došlo
nevyužitím některých druhů služeb, jelikož nebyly z provozních důvodu zapotřebí,
např. zhotovení videí a zvukových záznamů z veřejných akcí, nájemné sálů a náklady
spojené s provozem odloučených pracovišť na základních školách.
K nárůstu 49,01 % došlo u zákonných sociálních nákladů, jelikož bylo financováno
školení zaměstnanců ve výši 127.520,- Kč z projektu Šablony II, tato skutečnost
v době sestavování plánu hospodaření známa nebyla.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku stouply o 13,07 %, tato situace
nastala pořízením drobného dlouhodobého hmotného majetku rovněž z projektu
Šablony II, při plánování nebylo rozhodnuto o použití těchto finančních prostředků
na nákup.
Pokles 29,44 % nastal u čerpání fondů, oproti plánovanému předpokladu byl do
hospodaření školy zapojen rezervní fond v nižší míře, jelikož nebyl obdržen a čerpán
finanční dar.
Nárůst ostatních výnosů z činnosti (100 %) a výnosů z transferů od zřizovatele
(83,33 %) souvisí s pandemií koronaviru, byly bezúplatně nabyty osobní ochranné
pomůcky a poskytnuty finanční prostředky na zvýšenou potřebu dezinfekce a
hygienických prostředků.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti
Naše organizace v návaznosti na zřizovací listinu provozovala v roce 2020
jedenáctým rokem doplňkovou činnost – pronájem majetku. Byl pronajímán
školnický byt naší paní školnici.
Celkové náklady na doplňkovou činnost byly ve výši 7.757,- Kč, jednalo se o
náklady na energie (vodné-stočné 1.045,- Kč a plyn 6.664,- Kč) a odpisy části
budovy 48,- Kč.
Celkové výnosy z doplňkové činnosti byly ve výši 40.277,- Kč, z nichž činilo
nájemné za školnický byt 32.520,- Kč, platba obdržená za spotřebu plynu 6.664,Kč, vodné-stočné 1.045,- Kč, odpisy části budovy 48,- Kč.
Náklady z doplňkové činnosti klesly v porovnání s předešlým rokem celkově o
1.387,- Kč, k poklesu došlo u všech položek nákladů. U výnosů rovněž došlo
k poklesu celkem o 1.387,- Kč, sazba nájemného za užívání školnického bytu zůstala
ve stejné výši, tj. 50,- Kč za m2, takže zde ke snížení nedošlo, ale obdržené platby za
služby spojené s užíváním bytu klesly o 1.387,- Kč, jelikož klesly i náklady. V
doplňkové činnosti bylo opět dosaženo kladného výsledku hospodaření – zisku ve
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výši 32.520,- Kč, tudíž je tato činnost přínosem pro naši organizaci. Tato doplňková
činnost bude provozována i v dalších letech.
Dodatkem zřizovací listiny ze dne 26. června 2015 byla doplňková činnost naší
organizace rozšířena o další okruh, a sice „Provádění rekvalifikačních, odborných a
vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování“,
ovšem tuto činnost jsme v roce 2020 neprovozovali.

Peněžní fondy
Škola má zřízeny tyto fondy:
• fond dlouhodobého majetku
• fond odměn
• fond kulturních a sociálních potřeb
• fond rezervní /tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, z ostatních
titulů/
• fond investic, fond reprodukce majetku
Do hospodaření školy byl v roce 2020 zapojen fond kulturních a sociálních
potřeb, rezervní fond i fond investic.
V roce 2020 do hospodaření naší organizace nebyl zapojen fond odměn k posílení
vyplacených mzdových prostředků, jelikož finanční prostředky ze státního
rozpočtu obdržené na mzdové náklady byly dostačující. Stav tohoto fondu činil po
celý rok 96.848,- Kč.
Rezervní fond /tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření/ byl v roce 2020
pouze čerpán, a to ve výši 14.111,55 Kč na pořízení učebních pomůcek, stav fondu k 1.
1. 2020 činil 399.179,83 Kč, k 31. 12. 2020 tedy 385.068,28 Kč. Rezervní fond
/tvořený z ostatních titulů/ v roce 2020 nebyl tvořen ani čerpán, jeho zůstatek byl
po celý rok nulový.
Do fondu investic byla odvedena částka odpisů za rok 2020 ve výši 24.924,- Kč.
Obdrželi jsme investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele do fondu investic ve výši
59.290,- Kč, který je určen na rekonstrukci obálky budovy a podhledu sálu. Tento
příspěvek byl v tomto roce i vyčerpán. Stav k 1. 1. 2020 činil 86.292,97 Kč, po přídělu
z odpisů stav k 31. 12. 2020 činil 111.216,97 Kč.
Do hospodaření školy byl v roce 2020 již tradičně nejvíce zapojen fond kulturních
a sociálních potřeb. Z tohoto fondu byl financován příspěvek na stravování
zaměstnanců ve výši 1.520,- Kč, dále pak výdaje spojené se sportovním a kulturním
vyžitím, např. předplatné na divadelní představení a koncerty vážné hudby
v celkové výši 12.900,- Kč. Nedílnou součástí výdajů tohoto fondu byly rovněž
příspěvky na rekreace zaměstnanců v celkové výši 104.239,- Kč a finanční dary
vyplacené zaměstnancům u příležitosti životního jubilea ve výši 3.000,- Kč. Další
položka ve výši 2.200,- Kč zahrnuje výdaj na pohoštění, které bylo součástí
sportovní akce.
Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k 1. 1. 2020 činil 189.361,56 Kč, během
roku 2020 byl proveden příděl z hrubých mezd v celkové výši 234.263,34 Kč. Výdaje
tohoto fondu činily celkem 123.859,- Kč, takže stav k 31. 12. 2020 byl ve výši
299.765,90 Kč.
Všechny fondy jsou finančně kryty, kromě fondu kulturních a sociálních potřeb,
kde debet činí 25.688,34 Kč. K 31. 12. 2020 zůstala na běžném účtu provozu částka
25.736,34 Kč, jedná se o příděl z mezd za měsíc prosinec 2020, v lednu 2021 došlo
k převodu mezi běžným účtem provozu a běžným účtem FKSP, aby byly vyrovnány
rozdíly mezi účtem a fondem. Debet tohoto fondu je snížen o neuhrazenou fakturu
ve výši 48,- Kč, jejíž předpis /čerpání fondu/ byl zaúčtován v roce 2020, ale platba
byla provedena až v lednu 2021.
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Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace
Naši zaměstnanci se stravují ve školních jídelnách základních škol v OstravěHrabůvce a Ostravě-Hrabové. S uvedenými organizacemi máme uzavřené smlouvy
o zabezpečení závodního stravování.
V Ostravě-Hrabové byla cena oběda 70,- Kč. Naše organizace hradila věcnou režii
ve výši 30,- Kč. Normativ na potraviny činil 32,- Kč, na tento přispíváme z FKSP 8,Kč, tudíž zaměstnanec hradil 32,- Kč za jeden oběd.
V Ostravě-Hrabůvce byla cena oběda 68,- Kč. Naše organizace hradila věcnou
režii ve výši 27,- Kč. Normativ na potraviny činil 31,- Kč, na tento rovněž přispíváme
z FKSP 8,- Kč, tudíž zaměstnanec hradil 33,- Kč za jeden oběd.
V době prázdnin naši zaměstnanci nevyžadují závodní stravování.

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb.
Naše organizace patří mezi zaměstnavatele, jejichž průměrný roční přepočtený
počet zaměstnanců činí méně než 25, tudíž jí nevzniká povinnost zaměstnávat
osoby zdravotně postižené.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných žádostí o informace – 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
Opis podstatných částí rozsudků – 0
Výsledky řízení o sankcích – 0
Další informace – 0.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V tomto školním roce ZUŠ Leoše Janáčka, Ostrava-Vítkovice získala dotaci
z fondů EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č.
02_18_063 – Šablony II. Tyto finanční prostředky bude moci využívat následující
dva roky k těmto účelům:
•

pořízení počítačového vybavení – mobilní učebny Hudební nauky na hlavní
budově na Lidické ul.
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•

další vzdělávání pedagogů

•

zapojení odborníků z praxe do výuky v jednotlivých oborech

•

projektové dny mimo školu

Celková výše poskytnutých prostředků činí 881.019,- Kč.
Škola ve školním roce 2019/2020 nerealizovala žádný další projekt financovaný
z cizích zdrojů.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při
plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nespolupracuje s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Výroční zpráva byla projednána a schválena na pedagogické poradě dne 12. 10.
2021.

Mgr. Jaromír Návrat
ředitel školy

V Ostravě – Vítkovicích dne 11. 10. 2021
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