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1. Základní údaje o škole  

Název školy:   Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace 
Sídlo školy:   Bukovecká 479, 739 91 Jablunkov 
Právní forma:   Příspěvková organizace    
IČ:     64 120 392 
IZO:    102 108 056 
Identifikátor školy: 600 003 914 
 
Zřizovatel:     
Moravskoslezský kraj 
 
Údaje o vedení školy: 
Ředitel (statutární orgán) MgA. Ondřej Bazgier, DiS. 
Zástupce statutárního orgánu v době nepřítomnosti ředitele Petr Vondráček DiS. & DiS. 
 
Kontaktní údaje: 
e-mail:    ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz 
Webová stránka:  www.zusjablunkov.cz 
ID datové schránky:  h7sfwzb 
Elektronická podatelna: zusjab@po-msk.cz 
 
Místa poskytovaného vzdělávání:  
1/ 739 97  Hrádek 144   Základní škola nyní nevyučujeme majitel OÚ Hrádek 
2/ 739 85   Bukovec 66  Základní škola s pol. vyuč. jazykem majitel OÚ Bukovec 
3/ 739 92  Návsí 345 Základní škola majitel OÚ Návsí 
4/ 739 98  Mosty 750 Základní škola nyní nevyučujeme majitel OÚ Mosty 
 
Školská rada:   
Školskou radu na škole nemáme zřízenou 
 
Rejstřík škol a školských zařízení: 
Datum zařazení do sítě:   30. 5. 1996 
Poslední změna zařazení:       1. 1. 2019 
Kapacita školy dle zařazení: 360 žáků  
z toho:  hudební obor  265 žáků      

výtvarný obor   95 žáků 
 
ČŠI 
Poslední inspekce: 29. – 31. května 2017  
Inspekční zpráva je k nahlédnutí v ředitelně 
 
Ve školním roce 2018/2019 se ve škole vystřídali dva ředitelé. Do 31. 12. 2018 byl 
ředitelem Antonín Sikora, od 1. 1. 2019 je ředitelem MgA. Ondřej Bazgier, DiS. 
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2. Charakteristika školy  

Cílem výchovně vzdělávací práce školy je vzbudit u žáků zájem o umělecké disciplíny a 
o kulturu vůbec. Škola poskytuje základy odborného vzdělání v hudebním a výtvarném 
oboru. Učitelé rozvíjejí talent žáků a snaží se dosáhnout určitého stupně dokonalosti ve 
zvoleném oboru. Nejúspěšnější žáci se připravují ke studiu svého oboru na středních a 
vysokých školách uměleckého zaměření a konzervatořích, kde je podmínkou přijetí 
úspěšná talentová zkouška. Na veřejnosti se škola dlouhodobě prezentuje velmi dobrými 
výsledky lidových kapel a je výrazným nositelem kultury ve městě i okolí.  

Školu navštěvují žáci z okolních českých i polských základních škol. V nástrojích, kde 
učí více učitelů, se snažíme o to, aby žáci navštěvovali hru na nástroj u učitele stejné 
národnosti. Tím vycházíme vstříc rodičovské veřejnosti a eliminujeme potencionální 
stížnosti.    

Vzdělávací koncepce vychází ze školního vzdělávacího programu. 

Kromě výuky v hlavním oboru se žáci podílejí na činnosti různých komorních souborů 
a lidových kapel. Přestože naše škola patří k těm menším, prosazuje se i v celostátním 
měřítku, zejména v oboru lidové kapely a v posledních létech ve hře na kytaru a elektrické 
klávesová nástroje.  

 

Prostorové a materiální vybavení 

Škola byla přestěhována na dnešní adresu Bukovecká 479 v roce 2016. V minulém školním 
roce probíhaly stavební práce (odizolování budovy) a opravy vnitřních omítek. Tyto úpravy 
a opravy zajišťovalo město Jablunkov. 

Materiální vybavení školy je na dobré úrovni a průběžně dovybavováno podle požadavků 
jednotlivých učitelů a finančních možností školy. Postupně se snažíme estetizovat zbývající 
učebny pořizováním nového nábytku a doplňků a ve spolupráci s městem Jablunkov 
postupně zbývající učebny odhlučnit. Ve školním roce 2018/2019 sice žádné odhlučnění 
učeben neproběhlo, ale další práce jsou předjednány na nadcházející školní roky.  

K dispozici máme koncertní sál, kde pořádáme nemalé množství koncertů pro veřejnost a 
výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ Jablunkov.  
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3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v  souladu 
se zápisem ve školském rejstříku  

Škola je dvouoborová, vyučujeme žáky v hudebním a výtvarném oboru.  

K 30. září 2018 bylo přihlášeno 332 žáků. 71 žáků se vzdělávalo ve výtvarném oboru a 261 žáků se 
vzdělávalo v hudebním oboru. Studium pro dospělé nenavštěvoval žádný žák. V rámci obou oborů 
vyučujeme podle platného Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Jablunkov. 

 

Hudební obor 

Cílem hudebního vzdělávání je umožnit žákům získat základy uměleckého vzdělání. Studium 
v hudebním oboru umožňuje poznání hudební kultury prostřednictvím cílevědomého soustavného 
vzdělávání a aktivní interpretace. Výuka rozvíjí u dítěte zájem o hudbu, připravuje ho na to, aby 
dokázalo hudbu slyšet, vnímat a prožívat. Žák se učí používat nástroj a postupně získává zručnost. 
Má možnost rozvíjet se jako sólista i jako hráč v různých komorních a pěveckých uskupeních. 
Podstatou je vybavit žáky dovednostmi na takové úrovni, která je vzhledem k jejich osobnímu 
maximu dosažitelná. Hlavně se snažíme žáky aktivně zapojit do kulturního dění v okolí, ať už jako 
hráče či diváky.  

V Hudebním oboru máme Smyčcové oddělení, Klavírní oddělení, Dechové oddělení a Oddělení 
lidových nástrojů.  

Ve smyčcovém oddělení vyučujeme pouze hru na housle, rádi bychom však toto oddělení rozšířili 
o další nástroje, které jsou nezbytné pro komorní hru: violoncello, viola a kontrabas.  

Klavírní oddělení vyučuje hru na klavír, hru na varhany a hru na elektronické klávesové nástroje, 
ve kterých jsme se vyhoupli na národní úroveň, kdy jedna naše žákyně obsadila 1. místo.  
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Dechové oddělení tvoří 2 pedagogové, přesto vyučujeme několik různých nástrojů – hra na 
zobcovou flétnu, hra na saxofon, hra na klarinet, hra na trubku, hra na pozoun.  

Pod oddělení lidových nástrojů řadíme hru na akordeon, pěveckou hlasovou výchovu, hra na 
kytaru, hra na žánrovou kytaru.  

 

Výtvarný obor 

Náš výtvarný obor je uřčen všem žákům, kteří mají zájem výtvarně tvořit. Seznamujeme žáky s 
celou škálou výtvarných technik v plošné tvorbě: kresba, malba, grafika. 

V prostorové tvorbě a dekorativní činnosti pracujeme s keramickou hlínou, drátem, sádrou 
textilem, papírem, sklem. Máme hrnčířský kruh, vypalovací pec i tkalcovské stavy. V průběhu studia 
žáky nenásilně seznamujeme s dějinami umění i současným uměleckým pohledem ve výtvarném 
umění. Pracujeme ve skupinách s individuálním přístupem ke každému žákovi. Vedeme žáky k 
sebehodnocení, schopnosti posoudit práci vlastní i druhých v rámci kolektivu, i k práci ve skupině. 
Žáci se zúčastňují celostátních soutěží a jejich výtvarné práce jsou prezentací naší školy. 

Výtvarný obor tvoří jedna pedagožka. 
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4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školy  

K 30. 9. 2018 bylo na naši škole celkem 19 zaměstnanců. Z tohoto počtu bylo celkem 17 
pedagogů a dva provozní zaměstnanci.  

 K 30. 9. 2018 Fyzické osoby Přepočtený stav 

pedagogové 17 12,7576 

nepedagogové 2 1,85 

celkem 19 14,6076 

 

Věková struktura pedagogického sboru k 30. červnu 2018 

k 30. 9. 2018 Věkové zařazení zaměstnanců 

věk 20 - 30 31 - 40 41 - 50  51 - 60 nad 60 

počet zam. 5 2 3 4 5 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků: 45,6316 

15 učitelů splňuje kvalifikační předpoklady, jedna učitelka nemá odbornou kvalifikaci pro 
přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, ale má výjimku vzhledem k odpracované době ve 
škole a věku, jeden učitel nesplňuje kvalifikační předpoklady, má ředitelem danou výjimku – uznání 
kvalifikačních předpokladů. 

Mzdovou agendu škole zpracovává Krajské zařízení DVPP a informační centrum, Nový Jičín, 
příspěvková organizace, 28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek. 

 

5. Přijímací řízení  

Přijímací řízení do nadcházejícího školního roku 2019/2020 se konalo v pondělí 3. 6. 2019. 
Přijímacímu řízení předbíhaly průzkumy v mateřských a základních školách, kdy byly u dětí 
předběžně zjišťovány předpoklady ke studiu a žáci pak byli zváni na řádný termín přijímacích 
zkoušek. (Předběžné zjišťování předpokladů ke studiu, míry talentu a nadání nezajišťuje 
přednostní přijetí žáka ke studiu bez vykonání řádných talentových zkoušek). Ke studiu bylo přijato 
77 žáků z celkového počtu 120 uchazečů o studium. Poprvé jsme využili možnosti elektronického 
přihlašování k přijímacímu řízení, což nám značně zjednodušilo administrativu. Tuto možnost 
využilo na 50 uchazečů. 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Absolventi ve školním roce 2018/2019 v jednotlivých oborech Celkem bylo v tomto školním 
roce 26 absolventů.  

Hudební obor celkem 18 žáků 

Výtvarný obor celkem 8 žáků 

Z tohoto počtu byli i 4 absolventi hudebního oboru druhého stupně.  

Na konci školního roku 2018/2019 z celkového počtu 326 žáků prospělo s vyznamenáním 270 
žáků (210 žáků v hudebním oboru a 60 žáků ve výtvarném), 37 žáků prospělo, 0 žáků neprospělo 
a 19 ostatní.  

Od 1. září se na základních uměleckých školách vyučuje podle školních vzdělávacích programů 
(ŠVP), které si každá škola vytváří na základě rámcových vzdělávacích programů. Ve školním 
roce 2018/2019 u nás probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu základní umělecké školy 
Jablunkov. 

Školní vzdělávací program je vyvěšen na veřejně přístupném místě v budově školy a na 
internetových stránkách. 

Umístění žáků ZUŠ Jablunkov v uměleckých soutěžích: 

Umístění žáků ZUŠ Jablunkov v uměleckých soutěžích 

Celostátní soutěže ZUŠ 
  Jméno žáka  nástroj / soubor umístění učitel 

  

Okresní kolo  
Smyčce Michaela Hamroziová Smyčcové Trio 1. místo s postupem V. Miklerová 

Eliška Kaletová Smyčcové Trio 1. místo s postupem V. Miklerová 

Klára Solowská Smyčcové Trio 1. místo s postupem V. Miklerová 

Martin Benek Smyčcové Duo 2. místo J. Drong 

Filip Łuński Smyčcové Duo 2. místo J. Drong 

Dechy Natalia Sikorová Klarinetové trio 2. místo M. Kaleta 

Teresa Nieslaniková Klarinetové trio 2. místo M. Kaleta 

Prokop Jachnicki Klarinetové trio 2. místo M. Kaleta 

EKN Metoděj Krkošek klávesy 1. místo s postupem D. Zoňová 

Adéla Čečotková klávesy 2. místo P. Vondráček 

Adéla Szotkowská klávesy 1. místo s postupem P. Vondráček 

Krajské kolo 
EKN Metoděj Krkošek klávesy 1. místo D. Zoňová 

Adéla Szotkowská klávesy 1. místo s postupem P. Vondráček 

Ústřední kolo 
EKN Adéla Szotkowská klávesy 1. místo  P. Vondráček 
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Kreslíř Roku - soutěž na SUŠ - Ostrava 
  Jméno žáka  nástroj / soubor umístění učitel 

  Výtvarný obor E. Sikorová 

  

I. Ostruszková 

  K. Rathouská I. Ostruszková 

  K. Červenková I. Ostruszková 

 

Zpěváček 2019 
  Jméno žáka  nástroj / soubor umístění učitel 

  Jablunkov 

  zpěv 

Aleksandra Nowicka   1. místo s postupem K. Mruzková 

Teresa Jopková pěvecké duo 1. místo s postupem K. Mruzková 

M. Szotkowská pěvecké duo 1. místo s postupem K. Mruzková 

  

regionální kolo 

zpěv 

T. Jopková pěvecké duo 2. místo K. Mruzková 

M. Szotkowská pěvecké duo 2. místo K. Mruzková 

 

Mezinárodní přehlídka Zlatá Klas 
  Polsko Rozmarynek   1. místo  K. Mruzková 

 

Přehlídka křesťanské lidové písně 
  Česká Těšín Rozmarynek   1. místo K. Mruzková 

 

Festival komorní hudby Čadca 

  

Čadca (SK) Anna Sochacká čtyřruční hra zlaté pásmo E. Sochacká 

Žaneta Suszková čtyřruční hra zlaté pásmo E. Sochacká 

Ema Tomanek osmiruční hra stříbrné pásmo K. Pyszková 

Anna Maria Niedobová osmiruční hra stříbrné pásmo K. Pyszková 

Beata Bocková osmiruční hra stříbrné pásmo K. Pyszková 

Zuzana Bocková osmiruční hra stříbrné pásmo K. Pyszková 

 

ČADCAPOP 
  Čadca (SK) Anna Lisztwanová zpěv zlaté pásmo D. Sławińská 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

Individuálním přístupem učitelů k žákům se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům.  

Škola se řídí metodickým doporučením MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28“. 
Tato problematika je dále zakotvena i ve školním řádu kde je upřesněna ochrana žáků před sociálně 
patologickými jevy. 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Realizace vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá na základě aktuálního PLÁN DALŠÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2019/2020. 

Dále je průběžně sledována nabídka kurzů a vzdělávacích programů z NIDV, KVIC případně 
dalšími vzdělávacími institucemi. Tyto nabídky jsou vyhodnocovány a podle potřeb školy a 
finančních možností jsou posíláni pracovníci školy na tyto akce. 

Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Jméno  Místo konání Název 

ředitel Brno Smyčcové soboty 

ředitel Ostrava školení MSK - Nákupní portál 

ředitel, 
ekonom Ostrava školení MSK - Spisová služba 

ředitel Brno Funkční studium 

ředitel Ostrava Novela vyhlášky o ZUŠ 

ředitel Hranice  Nebojte se EZHZT 

ředitel Brno Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 

ředitel Mikulov Umění jednat, být přesvědčivý, získávání důvěry 

ředitel 
Frenštát pod 
Radhoštěm 

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ 

ředitel Olomouc 
Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 
Personální kancelář Platy 

ředitel Ostrava Ochrana osobních údajů ve školách a školských zařízeních 

ředitel 
Kunčice pod 
Ondřejníkem Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 

pedagožka Brno Workshop pro ansámblové zpěváky 

pedagog Kroměříž 
Hra na elektronické klávesové nástroje MgA. D. Fóno, Ph.D. 
/ Japonsko 

pedagožka Ostrava 
Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na 
ZUŠ 

všichni 
zaměstnanci Jablunkov Periodické školení BOZ a PO 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Naše škola každoročně pořádá na dvě desítky koncertů pro veřejnost a výstavy výtvarných prací. 
Jsou to koncerty Učitelský, Podzimní, Jarní, Koncerty absolventů a Třídní koncerty. Během těchto 
koncertů není výjimkou to, že vedle žáků vystupují i naši učitelé, dochází tak k propojování vztahu 
učitel žák a taky dochází k utužování mezigeneračních vazeb (korepetice zde nejsou myšleny, ale 
dueta, tria, čtyřruční hry apod.).  

Každý učitel má za úkol uspořádat minimálně jeden třídní koncert, buďto sám, nebo společně 
s jinými učiteli. Ve školním roce tedy proběhlo 15 Třídních koncertů, jeden Podzimní koncert, 
jeden jarní koncert, jeden koncert učitelů, dva absolventské koncerty, výstava prací výtvarného 
oboru.  
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Nově se naše škola zapojila do projektu ZUŠ Open, kdy jsme v rámci spolupráce s Domem dětí a 
mládeže Jablunkov mohli vystupovat celkem 6x na Mezinárodním dětském folklórním festivalu 
Jackové dětem, a v rámci spolupráce s městem Jablunkov jsme ještě týž den organizovali 
Galakoncert na městské radnici a výstavu prací žáků výtvarného oboru. V rámci tohoto dne se 
zapojili všichni učitelé a přibližně ¾ žáků naší školy. 

Mimo tyto koncerty naši žáci vystupovali ještě na níže uvedených akcích: 

Údaje o aktivitách a prezentaci žáků školy na veřejnosti  
Název akce místo vystupující učitel 

Jabkový den  Jablunkov Rozmarynek K. Mruzková 

Klarinetové duo M. Kaleta 

Lidová kapela O. Bazgier 

založení ZŠ H. Sienkiewicza Jablunkov Rozmarynek K. Mruzková 

Adventní koncert Orlová žák D. Sławińská 

Vánoční koncert  Třinec Rozmarynek K. Mruzková 

Vánoční Jarmark Jablunkov klarinetové trio M. Kaleta 

Rozmarynek K. Mruzková 

Koncert koled Jablunkov Rozmarynek K. Mruzková 

MDŽ  Mistřovice Rozmarynek K. Mruzková 

Natáčení pro ČT2 - Folklorika   Rozmarynek K. Mruzková 

Velikonoční Jarmark Jablunkov Rozmarynek K. Mruzková 

houslové Trio V. Miklerová 

M. Krkošek D. Zoňová 

Vystoupení pro důchodce Český Těšín Rozmarynek K. Mruzková 

Festival PZKO  Třinec Rozmarynek K. Mruzková 

ZUŠ Open Jablunkov cca ¾ všech žáků všichni 

Slavnostní vyřazení 
absolventů  

MěU 
Jablunkov 

F. Łuński J. Drong 

Náveské talenty Návsí dechové oddělení M. Kaleta, V. Miklerová 

Smyčcové oddělení O. Pazdera, J. Drong, V. 
Miklerová, K. Mruzková 

pěvecké oddělení D. Sławińská 

Gorolski Swieńto Jablunkov Mała kapela 
gorolsko O. Pazdera, K. Mruzková 

Rozmarynek K. Mruzková 
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Činnost učitelů 

Velká část našich učitelů jsou výkonnými umělci a vystupují na řadě koncertů. Naši učitelé jsou 
zakladatelé a členy Beskydského komorního orchestru, členy komorního orchestru Třinec, členy 
komorního orchestru při chrámovém sboru Jablunkov, jedna učitelka vede polský chrámový sbor 
Jablunkov. Dále jsou naši učitelé zastoupení v lidových, rockových, popových kapelách a hrají 
během různých příležitostí a akcí. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí  

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ze strany ČŠI žádná inspekční činnost. 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy  

Za rok 2018 skončila škola s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4 829, 42 Kč. 

Hospodářský výsledek se rozdělil takto: 

Do rezervního fondu: 4829,42 Kč. 

Podrobnější informace o hospodaření školy je ve Zprávě o činnosti za rok 2018. Tato zpráva je 
k nahlédnutí u ředitele školy. 

 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů  

Ve školním roce 2018/2019 se škola nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 
Probíhala příprava Šablon II, která byla schválená a čerpání proběhne od školního roku 2019/2020. 

 

13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení  

Naše škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

14. Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z  cizích zdrojů  

Naše škola nepředložila a nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů. 
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15. Údaje o spolupráci s  odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání.  

Naše škola nespolupracuje s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Na naši škole nepůsobí odborová organizace. 

Škola a vedení ZUŠ Jablunkov úzce spolupracují se SRPŠ ZUŠ Jablunkov. Na pravidelných 
schůzkách informujeme rodiče o dění ve škole, rodiče se podílejí na organizaci koncertů. Spolek 
aktivně podporuje žáky ZUŠ Jablunkov. 

Škola spolupracuje s městem Jablunkov, DDM Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury a 
informací a dalšími školami a školskými zařízeními v Jablunkově při pořádání veřejných 
vystoupení.  V rámci pravidelných schůzek s řediteli příspěvkových organizací a vedoucí Odboru 
školství a kultury v Jablunkově plánujeme pro žáky různé akce a společně nacházíme cesty ke 
spolupráci. 

ZUŠ Jablunkov je dále členem sdružení MÚZA (Sdružení základních uměleckých škol 
Moravskoslezského kraj) a AZUŠ (Asociace základních uměleckých škol ČR).  

V Jablunkově dne 16. 10. 2019 

 

MgA. Ondřej Bazgier, DiS. 

Ředitel ZUŠ Jablunkov 
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Příloha k výroční zprávě o činnosti školy tabulky DV a DVPP 

 

  

Další vzdělávání v rámci celoživotního učení (v přehledu označte oblasti vzdělávání, 
které Vaše škola pořádá)  

  Ne 
Rekvalifikace (získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení 
dosavadní kvalifikace) 

  Ne Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

  Ne Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

  Ne Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění (Zákon o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 

  Ne Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

  Ne Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

  Ne Vzdělávání seniorů 

  Ne Občanské vzdělávání 

  Ne Čeština pro cizince 

  Ne Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

  Ne Jiné – vypište:……………………………. 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

☐ Rekvalifikace 

☐ Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

☐ Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

☐ Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

☐ Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

☐ Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

☐ Vzdělávání seniorů 

☐ Občanské vzdělávání 

☐ Čeština pro cizince 

☐ Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

☐ Jiné – vypište:……………………………. 
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Příloha k výroční zprávě o činnosti školy SZ tabulka projekty  

Nově zahájené projekty: 
Název 
projekt
u 
 

Operační 
program/Zdr
oj 
financování 
 

Registrač
ní číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/part
ner 

(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozpoč
et 
projekt
u 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cí
le 
projektu 
 

Období 
realizac
e  
 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 
Název 
projekt
u 
 

Operační 
program/Zdr
oj 
financování 
 

Registrač
ní číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/part
ner 

(v případě, že škola 
je partner, uvést 
příjemce) 

 

Rozpoč
et 
projekt
u 
(v případě 
partnerství 
také 
částka, 
která 
připadá na 
školu) 

 

Obsah/Cí
le 
projektu 
 

Období 
realizac
e  
 

       

       

 
 

 

 
 

 

 


