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1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:
Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4
Ulice, číslo: Pionýrská 4
PSČ: 779 00
Obec, město: Olomouc
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 47 65 42 79
IZO: 600 004 180
Zřizovatel: Olomoucký kraj

ÚDAJE O ŘEDITELI
Titul, jméno a příjmení ředitele: PaedDr. Zuzana Hrubošová

Rada školy: není zřízena
Součásti školy: jediná součást
Odloučená pracoviště: Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany 74, 783 16
Základní škola Náměšť na Hané, Komenského 283, 783 44
Masarykova základní škola, Velká Bystřice, 8. května 67, 783 53
Telefon: 585 425 101
Fax: 585 751 104
e-mail: info@zusmsol.cz
www : http://zusmsol.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PROFIL ABSOLVENTA
Základní umělecká škola Miloslava Stibora, výtvarný obor, je součástí výchovně vzdělávací
soustavy; v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto
vztahů.
Škola poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru a připravuje pro studium na odborných
a středních školách uměleckého zaměření; připravuje také odborně pro studium na vysokých
školách s uměleckým zaměřením.
Výtvarný obor ZUŠ pomáhá rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí a mládeže, pomáhá uchovávat
mravní principy, citlivý vztah k lidem, zájem o svět, o jeho aktivní zkoumání, přibližuje dětem
a mládeži životní hodnoty, které jsou bezpečným základem komunikace mezi lidmi.
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Základní umělecká škola organizuje studium určené převážně pro žáky základních
a středních škol; v omezené míře pro studenty vysokých škol a pracující.
Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, rozšířené studium
a studium pro dospělé.
Výuka se organizuje formou kolektivního vyučování. Počty žáků v jednotlivých skupinách
jsou určeny učebními plány.
Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole
se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru
v uplynulém školním roce, podle znění vyhlášky 151/2003 Sb (71/2005 Sb s platností od 17.
února 2005).
K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia
jsou určeny přehlídky a soutěže žáků.
Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených ministerstvem
v organizačním řádu soutěží, dále organizacemi, společnostmi a jinými subjekty.
Pro dobrou reprezentaci školy, města Olomouc, Olomouckého kraje i České republiky
se žáci zúčastňují i mezinárodních přehlídek.

2.

STUDIJNÍ OBORY

Studium je členěno na

2 ročníky přípravného studia
7 ročníků základního studia I. stupně, varianta A, B
3 ročníky základního studia II. stupně, varianta A, B
4 ročníky rozšířeného studia I. stupně
3 ročníky rozšířeného studia II. stupně
3 ročníky studia pro dospělé

Ve studiu varianty B jsou na naší škole vyučovány specializace na malbu (vyučující Mgr.
Zdeněk Moupic, Mgr. Iveta Stodůlková, Mgr.Art. Adéla Janská), na textil (vyučující Dr.
Zuzana Hrubošová), na studijní kresbu a malbu (Mgr. Jitka Tláskalová, Mgr. Iveta
Stodůlková), na dřevěnou plastiku (vyučující Mgr. Libuše Našová), na keramiku (Mgr.
Veronika Blažková), v tomto školním roce jsme otevřeli třídu zaměřenou na multimédia (Mgr.
A. Martin Fišer).
Obor fotografie je vyučován podle vlastních osnov schválených MŠMT (vyučující Mgr. Milena
Valušková).
Studium je ukončeno absolvováním I. a II. stupně studia.
Výuka probíhá jednou týdně v bloku tří vyučovacích hodin.

3.

UČEBNÍ PLÁNY

Na škole se vyučuje podle Vzdělávacího programu výtvarného oboru základních uměleckých
škol, schváleného MŠMT ČR dne 26. 4. 2000 pod č.j. 15 865/2000-22 s platností od 1. 9.
2000, a Úpravy učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol, schválených
MŠMT ČR dne 3. 5. 2002 pod č.j. 18 455/2002-22 s platností od 1. 9. 2002.
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Obor fotografie je vyučován podle Učebních osnov studijního zaměření fotografie,
schválených MŠMT ČR dne 21. 8. 1997 pod č.j. 28 024/97-20 pro ZUŠ Pionýrská 4,
Olomouc.

4.

STATISTICKÉ ÚDAJE O ŠKOLE

ÚDAJE O ŽÁCÍCH

Počet žáků: 592
Počet žáků studia pro dospělé – SŠ, VOŠ: 41
počet žáků celkem: 633
počet studentů studia pro dospělé – VŠ, pracující: 7
Počet žáků v jednotlivých ročnících:
PV 1.roč.
60
PV 2.roč.
66
1.roč.
56
2.roč.
57
3.roč.
67
4.roč.
71
5.roč.
47
6.roč.
48
7.roč.
40
RS I.st.
3
I.roč.
39
II.roč.
18
III.roč.
15
SPD/SŠ, VOŠ 41
RS II. st.
3
Počet tříd: 55
Počet nově přijatých žáků k 30. 6. 2009 : 77
Počet nově přijatých žáků k 30. 9. 2009: 138
Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy: 43, z toho 5 na rok 2011/12
Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy: 28 přijato, 5 nepřijato, 5 nedalo vědět
výsledek

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

Počet pedagogických pracovníků školy: 12
VŠ vzdělání: 12
Zaměstnanci studující VŠ: 0
učitel

Nejvyšší dosažené
vzdělání, aprobace

Délka praxe k 1.9.2010
(v letech)
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VŠ, FaVU Banská Bystrica
Ateliér současné malby
VŠ, VŠUP Praha
VŠ, PdF UP, R-Vv 5-12
VŠ, Ostravská univerzita,
PdF, Č-Vv 5-12
VŠ, PdF UP, R-Vv 5-12
VŠ, FF UP, M-Vv 6-9
VŠ, PdF UP, Vv pro ZUŠ
VŠ, PdF UP, Vv pro ZUŠ
VŠ, PdF UP, UHK
Vv pro ZUŠ
VŠ, FF UP, Č-Vv 5-12,
DAMU – obor Loutkářská
scénografie
VŠ, FAMU
VŠ, PdF UP, uč. VV pro ZUŠ

1
14,37
26,17
23,14
18,57
41,5
11,55
8,18
2,91
29,83

42,85
3,83

Počet ostatních zaměstnanců školy: 2
Počet žáků na učitele: 76,3
Organizační struktura:

ředitelka školy
/
pedagogičtí pracovníci

5.

\
sekretářka

\
uklízečka

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A CHOVÁNÍ ŽÁKŮ

Neklasifikovaní žáci:
žáci přípravného studia
žáci se zameškaným nadpolovičním počtem vyučovacích hodin
Vyloučeno bylo na základě vyhlášky 171/2004 o základním uměleckém vzdělávání 6 žáků –
neuhrazené školné, nedocházení do výuky.
U ostatních žáků byly všechny absence řádně omluveny.
6.

VÝSLEDKY CHOVÁNÍ ZA 1. A 2. POLOLETÍ

Žádný z žáků nebyl hodnocen sníženým stupněm z chování.
Vzhledem k tomu, že je naše škola školou výběrovou a docházejí na ni žáci s opravdovým
zájmem o studium, nesetkáváme se zde s patologickými projevy v chování žáků.
Případné drobné kázeňské přestupky jsou řešeny ihned třídním učitelem nebo ředitelkou
školy.
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7.

ÚDAJE O ŠKOLNÍCH, MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH
AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH, SOUTĚŽÍCH

Školní rok 2010/2011 byl ve znamení 11. Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR –
škola pořádala okresní i krajské kolo a byla pověřena organizací kola celostátního, které
proběhne počátkem příštího školního roku (září 2011).
Škola získala grant z rozpočtu MŠMT a Statutárního města Olomouce na realizaci
celostátního kola přehlídky.
Dozvuky oslav 50letého výročí založení školy proběhly ve spolupráci se ZUŠ Plzeň
Jagellonská, která byla založena ve stejnou dobu a je také samostatným výtvarným oborem
s přibližně stejnou kapacitou žáků. V září jsme přivítali delegaci plzeňské školy, která
připravila výstavu v naší galerii, na jaře pak jsme do Plzně jeli vystavit část výstavy Proměny
v čase.
Jako každoročně se podařilo získat z rozpočtu Statutárního města Olomouce grant na
provoz galerie ZUŠ.
Ředitelka školy i nadále pracovala ve funkci předsedy sekce výtvarného oboru Ústřední
umělecké rady ZUŠ ČR (dále jen ÚUR ZUŠ), pracovala v ÚUR ZUŠ ČR, poradním sboru
MŠMT, za výtvarný obor a jako členka kolegia předsedy ÚUR ZUŠ. Její činnost v této oblasti
byla především zaměřena na dokončení práce pro MŠMT na novém Organizačním řádu
soutěží a přehlídek, Manuálu pro hodnocení soutěží a přehlídek a textu Vyhlášení soutěží a
přehlídek za výtvarný obor a spolupráci s koordinačním týmem pro tvorbu Rámcového
vzdělávacího programu pro ZUV.
Na škole má sídlo Společnost malíře Jana Zrzavého, o.p.s. s akreditací MŠMT pro
vzdělávací zařízení. V tomto školním roce proběhly tři přednášky pro učitele výtvarných
oborů ZUŠ severní Moravy – přednáška a workshop doc. Slavíka o artefiletice ve výuce VV,
věnovaná tentokrát dětem předškolního věku, dále přednáška prof. Šváchy o architektuře
XX. století a ak. soch. Věry Roeselové o osobnosti učitele VV a tvorbě ŠVP.
Společnost malíře Jana Zrzavého o.p.s. získala grant z rozpočtu Olomouckého kraje
(podpora kulturních aktivit do 25.000,- Kč) na podporu realizace celostátního kola 11.
Národní přehlídky VO ZUŠ.

Program výstav ve školní galerii
Výuka žáků je obohacována výstavami a jejich slavnostními vernisážemi přímo v galerii ZUŠ
(viz příloha). V měsíčních cyklech se na nich žáci seznamují s výtvarníky začínajícími i
renomovanými, jejich dílem, názory apod. Rozšiřují si tak své vědomosti a formují svůj
výtvarný názor. Dáváme prostor i prezentacím jiných výtvarných ZUŠ, které slouží ke
konfrontaci jak žákům, tak i pedagogům.
Na výdaje spojené s tiskem pozvánek a jejich rozesíláním na ZŠ, SŠ, PdF UP, zřizovateli,
městským a krajským zastupitelům, kulturním činitelům, tisku, rozhlasu a na další místa
získáváme z rozpočtu Statutárního města Olomouc „Finanční příspěvek na drobné
veřejně prospěšné aktivity v oblasti kulturní, tělovýchovné aj.“ ve výši 5 000,- Kč.
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Ve školním roce 2010/11 byly v galerii školy uspořádány tyto výstavy:

Září:
„Absolventi 2009/10“ – výstava absolventských prací žáků ZUŠ M. Stibora
Říjen:
„V hlavní roli myš, ve vedlejší roli štětec“ – studenti Střední školy polygrafické
Olomouc – výstava prací
Listopad - Prosinec:
„50 let po škole“ – výstava prací žáků ZUŠ Plzeň, Jagellonská – k 50. výročí
založení školy
Leden:
„Olomouc – Tampere 2010“ – fotografický projekt studentů ZUŠ M.Stibora a
studentů z Tampere, Finsko
Únor:
„Retrospektiva“ – studentské práce grafického ateliéru KVV PdF Ostravské
univerzity z let 1998 – 2009, vyučovala Mgr. Ivana Hývnarová - Kubová
Březen:
Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ „Oči dokořán“ - okresní kolo přehlídky
Duben:
maturanti Slovanské gymnázium
Květen:
„ENKAUSTIKY“ - Eva Pešáková – malby, enkaustiky
Červen:
Absolventi 2010/11 – výstava absolventských prací žáků a studentů ZUŠ Miloslava
Stibora

Program návštěv výstav v Brně, Praze a Vídni – viz přehled „výstavy a výtvarné akce“
Pro žáky jsme ve školním roce 2010/11 připravili ve spolupráci s KRPŠ zájezdy na výstavy,
pořádané prestižními galeriemi a na výstavy, představující práce studentů středních a
vysokých uměleckých škol. Návštěvy výstav slouží jako nezbytná součást výuky předmětu
výtvarná kultura.

Výstavy a výtvarné akce pořádané školou
1.9.
16.00

Vernisáž výstavy „Absolventi 2009/10“ v galerii školy, žáci se zapojili do
instalace, účast žáci a rodiče, předávání malých dárků (spolupráce s KRPŠ)

10.9.
15.00

Slavnostní vernisáž výstavy prací žáků „Ja su Hanák, velké panák“ na
olomoucké radnici v rámci Dnů evropské kultury
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4.10.
17.00

Vernisáž výstavy „V hlavní roli myš, ve vedlejší roli štětec“ prací studentů SŠ
polygrafické Olomouc, beseda s vyučujícími o studiu na této škole,
podmínkách přijetí apod.

3.11.
18.30

Vernisáž výstavy fotografií „Streets of Tampere and Olomouc“, Café 87 –
výstup z mezinárodního projektu, podpořeného Statutárním městem
Olomouc, účast studenti naší školy a studenti z Tampere, náměstek
primátora za kulturu

8.11.

Vernisáž výstavy „50 let po škole“ prací žáků ZUŠ Plzeň, Jagellonská
v rámci výměnného projektu k 50. výročí založení našich škol

9.11.
9.00

Instalace výstavy školy „Knižní hrdina“ a další prezentace školy v prostorách
Flory Olomouc – veletrh škol Schola mea

4.12.

Zájezd do Vídně – Michelangelo, organizace J. Tláskalová ve spolupráci
s KRPŠ

9. 12.
17.00

Přednáška „Jak se stát architektem – studium a realita“, přednáší vyučující
TU Brno Ing. Arch. P. Gajdová

15.12.
17.00

Přednáška „Multimédia“ – přednáší Mgr.A. M. Fišer, autor dokumentárních
snímků, externí lektor FAMU Praha

6. 1.

výstava fotoateliéru školy „Streets of Tampere“ – představení kompletní,
nezredukované kolekce, kterou vytvořili naši studenti během pobytu
v Tampere

20. 1.

Plzeň, Galerie dětského výtvarného projevu - instalace výstavy „Proměny
v čase“, slavnostní vernisáž

1. 2.
17.00

výstava „Představují se...“ studentů KVV PdF OU Ostrava (kurátorka výstavy
Mgr. Kubová, ak. mal. je vyučující na KVv, práce sesbírala v průběhu
několika posledních let). Beseda s Mgr. Kubovou o studiu na PdF OU
v Ostravě, průběhu talentových zkoušek)

17. 2.
9.00 – 15.00

Přednáška a workshop doc. Jana Slavíka „Prvky artefiletiky ve výuce
výtvarné výchovy pro PVV ZUŠ“, seminář probíhal na naší škole za
spolupráce Společnosti Jana Zrzavého o.p.s., byl určen jednak učitelům VO
ZUŠ, jednak starším studentům školy se zájmem o výtvarnou pedagogiku

9. 3.
15.00

Instalace a slavnostní vernisáž výstavy okresního kola Národní přehlídky
výtvarného oboru ZUŠ „Oči dokořán 2011“ – účast ZUŠ Litovel, ZUŠ Uničov,
ZUŠ Prostějov, ZUŠ Moravský Beroun, ZUŠ Olomouc

15. 3.
9.15 – 15.00

Přednáška „Osobnost učitele a vzdělávací programy pro ZUŠ“ – ak.soch.
Věra Roeselová, Muzeum umění, Denisova ul. Přednáška byla určena
jednak učitelům VO ZUŠ, jednak starším studentům se zájmem o výtvarnou
pedagogiku

24. 3.
17.00

Přednáška Ing. arch. Petry Gajdové „Architektura Brno – Olomouc“.
Přednáška proběhla v prostorách školy, zúčastnili se jí starší žáci,
připravující se k přijímacím zkouškám na architekturu a mladší žáci,
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uvažující o svém možném budoucím směřování
4. 4.

Instalace výstavy „Tajemství tvaru“ studentů Slovanského gymnázia
v Olomouci, slavnostní vernisáž, beseda s vyučujícím Mgr. Aloisem
Bauerem o podobě maturity z výtvarné výchovy, o obsahu studia výtvarné
výchovy na střední škole

15. 4.
17.00

Vernisáž bývalého žáka I. Kubálka v galerii O. Šimáčka, Moravské divadlo.
Autor, profesně lékař, žijící nyní v Paříži, se intenzivně věnuje malbě,
především figurální.

20. 4.
10.15

Přednáška prof. Šváchy „Architektura XX. století“ – pořádá ZUŠ ve
spolupráci se Společností malíře J. Zrzavého o.p.s. pro učitele VO ZUŠ,
přednášky se zúčastnili i starší žáci, připravující se k přijímacím zkouškám
na architekturu

2. 5.

instalace a vernisáž výstavy ve školní galerii „Enkaustiky“, autorka E.
Pešáková je bývalá ředitelka a dlouholetá učitelka naší školy. V rámci
vernisáže proběhla beseda o technice malby horkým voskem – enkaustice

20. 5.
15.00

Slavnostní vernisáž krajského kola Národní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán
2011“ ve Šternberku

29. 5.
12.30-15.45

Cinestar Olomouc – akce malování zvířecích obličejů na tváře malých
návštěvníků – propagace školy v rámci premiéry dětského filmu

1. – 9. 6.

„Dny otevřených dveří“ – návštěvníci školy (děti) se mohli zapojit do výuky,
žáci školy mohli přijít do výuky k jinému vyučujícímu apod. Cílem bylo
maximálně otevřít dveře ateliérů a seznámit širokou veřejnost s průběhem
výuky na škole

2. 6.
16.00

Slavnostní vernisáž výstavy „Absolventi 2011“ – představení absolventských
prací studentů, končících studium I. a II. stupně

13. 6.

zájezd se žáky do skanzenu v Příkazích – akce pořádaná ve spolupráci
s KRPŠ, téměř 100 žáků se seznamovalo v rámci připraveného programu
s uměleckými řemesly, mohli si tato řemesla sami vyzkoušet. Žáci se
prohlídkou skanzenu seznámili s historií hanáckého statku a života jeho
obyvatel

22. 6.

„Čáry čmáry“, galerie Cukrárna Velká Bystřice
výstava prací žáků pobočky ZUŠ ve Velké Bystřici, slavnostní vernisáž pro
žáky i rodiče, propagace činnosti pobočky

VÝSTAVY A SOUTĚŽE, kterých se zúčastnili žáci školy
soutěže
„MŮJ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIŽNÍ HRDINA“ – Libri, Olomouc, listopad 2010
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11. Národní přehlídka výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR „OČI
DOKOŘÁN“ – okresní a krajské kolo
„LIDICE 2011“ – 39. Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Termín konání: červen 2011
„VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY“, celoslovenská soutěž s mezinárodní účastí, XI. bienále,
Považská Bystrica, červen 2011
Mezinárodní výtvarná soutěž pro členské státy EU přes internet „INŠTALÁCIA 2011“
Považská Bystrica, červen 2011

Výstavy prací žáků školy
Projekt „Streets of Tampere and Olomouc“
- listopad 2010 - galerie Café 87, Muzeum umění Olomouc
- listopad 2010 – galerie města Tampere, Finsko
- leden 2011 - Výstavní síň ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc
- březen 2011 - Městská knihovna Olomouc
„Ja su Hanák velké panák“ – radnice Olomouc
září 2010
„Proměny v čase“ – galerie Paletka, Plzeň
Termín konání: leden – březen 2011
„Obrazy všedního odpoledne“ – galerie Cukrárna Velká Bystřice, březen – duben 2011,
výstava prací studentů ateliéru malby pod vedením MgA. Adély Janské
„Absolventi 2010-11“- galerie ZUŠ M. Stibora
„Čáry čmáry“, galerie Cukrárna Velká Bystřice
výstava prací žáků pobočky ZUŠ ve Velké Bystřici, vzniklé pod vedením Mgr. Petra Stodůlky
vernisáž 22. 6. 2011

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ v soutěžích, kterých se zúčastnili žáci školy
Jmenný seznam účastníků viz příloha
- LIDICE 2011 – 39. Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Termín konání: červen 2011
Název: Lidice 2011, „Domov“
Termín konání: březen 2011
Vyučující

Jmenný seznam oceněných žáků a prací

Janská

Anežka Coufalová, 6let, malba Krajina- čestné uznání
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Lisá

Alexandr Zdařil,6 let-Úsměv- Medaile pro jednotlivce
Jiří Heda,6 let- Úsměv , čestné uznání

Moupic

Krajina – barevné linoryty:
Lukáš Čech 12 – Medaile za kolekci

Našová

Vozembouchy:
Sebastian Gottwald, 12 let– čestné uznání
Marek Janka13 let– čestné uznání
Jiří Gbelec, 11 let - čestné uznání

Ševčíková

kolekce grafických listů - Medaile za kolekci
Herzogová Andrea,15 let,
Kubíčková Barbora,15 let,
Crhová Eliška,15 let,

- Mezinárodní výtvarná soutěž pro členské státy EU přes internet
„INŠTALÁCIA 2011“ Považská Bystrica, červen 2011
Vyučující
Ševčíková

Jmenný seznam vystavujících žáků a prací
projekt „Awakening of me“
Tereza Vyhlídalová, 16 let, video,cena
Tereza Žáčková, 16 let, video, cena
Lucie Navrátilová, 16 let, video, cena
Nutticha Nultrirnkamkun, 15 let, video, cena

- „Můj nejoblíbenější knižní hrdina“ – Libri, Olomouc, listopad 2009
pro naprostou převahu prací žáků naší školy porota upustila od udílení cen, předala pouze
Ocenění škole za kolekci prací

- „Výtvarné alternativy“ - XI. bienále s mezinárodní účastí, Povážská Bystrica
Termín konání: 8.4.2011
Vyučující
Ševčíková

Jmenný seznam vystavujících žáků a prací
Výtvarný projekt -Svět ve mně a okolo mne – cena za
kolekci prací
Karolína Spanelová,12 let, suchá jehla
Karolína Hovancová,12 let, suchá jehla
Kristýna Kubrická, 14 let, suchá jehla
Světlana Drozdová,8 let, kombinovaná technika- moje jméno
Petra Grigárková,8 let, kom. tech.,moje tělo moje ruka
Anna Hiklová, 8 let, papíroryt, Hlava k listování, objekt
Victoria Chajdová,9 let, kom. tech.,moje tělo moje ruka
Anna Pospíšilová, 8 let, tempera, Já embryo
Sára Ševčíková, 8 let, tempera, Já embryo
E. Marie Zajíčková, 9 let, kombinovaná technika- moje jméno

- 11. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN“
Krajské kolo květen 2011
Mgr. Veronika

B – řada Proměny motýlů

CENA POROTY KRAJ. KOLA
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Blažková
B – řada Cestování, příběhy
lidí

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Dr. Zuzana
Hrubošová

B – řada na téma Krabička
Krabička jinak

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Mgr.Art. Adéla
Janská

B – řada na téma Krabička
Stužkové rozjímání
B – řada na téma Krabička
Zvířátko na cestě v krajině
krabičkové

CENA POROTY KRAJ. KOLA

B – řada Pomáhám mamince

CENA POROTY KRAJ. KOLA

B – řada Déšť a vysychání
kaluží, Mechy

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

B – projekt Chemie –
alchymie
B – řada Kaktusy

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

A – jednotlivé práce
„Vozembouchy“
B – řada Dřevěné hlavy –
hledání výrazu

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Mgr. Petr Stodůlka

B- řada na téma Krabička
Mezi krabičkami

CENA POROTY KRAJ. KOLA

Mgr. Iveta Stodůlková

B – řada Formy a formičky
B – řada Od symbolismu k
Shakespearovi
B – řada Obaly a potisky

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA
POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Mgr. Anna Ševčíková

B – projekt Náměšť na Hané
B – řada Dech

CENA POROTY KRAJ. KOLA
POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Mgr. Jitka Tláskalová

B – řada na téma Krabička
Krabička jako východisko
B – řada na téma Krabička
Inspirace výtvarným dílem

CENA POROTY KRAJ. KOLA

B - řada Příběh (foto)

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

Mgr. Helena Lisá

Mgr. Zdeněk Moupic

Mgr. Libuše Našová

MgA. Milena
Valušková

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA
(1 hlava)

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA
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Údaje o školních, mimoškolních a sebevzdělávacích aktivitách ředitelky školy

Ředitelka školy – práce v kolegiu předsedy Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, v ÚUR
ZUŠ ČR
V průběhu roku proběhlo několik schůzek kolegia, povětšinou spojených se schůzkami
Ústřední umělecké rady ZUŠ, Asociace ZUŠ, školení „světlonošů“ apod.
Projednávaly se aktuální otázky související s tvorbou ŠVP, práce uměleckých rad krajských
úrovní apod.
Ředitelka školy – předsedkyně Republikové sekce výtvarného oboru ÚUR ZUŠ ČŘ
12.11.

Jednání republikové sekce VO ÚUR ZUŠ, Praha, MŠMT

28. – 29. 1.

Školení lektorských dovedností „světlonošů“ RVP – Brno, pořádá VÚP Praha

19. 2.

„Školení odborných znalostí“ pro světlonoše RVP, pořádá VÚP Praha, Praha

25. – 26. 3.

Porota krajského kola Národní přehlídky Jihomoravského kraje – účast
v porotě, předsedkyně poroty. Vypracování hodnotící zprávy, její publikace
v odborném časopise Talent

2. – 3. 5.

Krajské kolo 11. Národní přehlídky VO ZUŠ Moravskoslezského kraje,
předsedkyně poroty, vypracování hodnotící zprávy, její publikace v odborném
časopise Talent

březen srpen

Organizace celostátního kola 11. Národní přehlídky VO ZUŠ ČR „Oči
dokořán“, příprava vzdělávacího semináře pro učitele VO ZUŠ, který doplní
vernisáž výstavy

Ředitelka školy – předsedkyně Okresní a Krajské sekce VO UR ZUŠ ČŘ
18.10.

Jednání Okresní umělecké rady

2.11.

Valná hromada VO ZUŠ OK – příprava okresního a krajského kola 11.
Národní přehlídky VO ZUŠ ČR „Oči dokořán“

9.11.

Jednání Krajské umělecké rady

únor, březen

Organizace okresního kola Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ

duben, květen Organizace výstavy krajského kola 11. Národní přehlídky VO ZUŠ
Olomouckého kraje
Ředitelka školy – další a sebevzdělávací aktivity
22.- 23.9.

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ ČR, Praha, Fakta s.r.o.

12. 10.

Školení vedoucích zaměstnanců
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13.10.

Elektronika a multimédia v ŠVP – setkání v ZUŠ Hranice

21. – 22.10.

Valná hromada Asociace ZUŠ ČR, Ostrava

17. 2.

Přednáška doc. Jana Slavíka „Prvky artefiletiky ve výuce výtvarné výchovy pro
PVV ZUŠ“

15. 3.

Přednáška „Osobnost učitele a vzdělávací programy pro ZUŠ“ – ak.soch. Věra
Roeselová, Muzeum umění, Denisova

21. – 22. 3.

Porada ředitelů a ekonomů škol zřizovaných OK, Loučná n. Desnou

20. 4.

Přednáška prof. Šváchy „Architektura XX. století“ – pořádá Společnost malíře
J. Zrzavého.

17. – 18. 5.

Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ, Praha, Fakta s.r.o.

24. - 25.5.

členka zkušební komise – obhajoby diplomových prací, KVV, PdF UP
Olomouc

průběžně

členství v Unii výtvarných umělců Olomoucka
ředitelka Společnosti malíře Jana Zrzavého (organizace vzdělávacích
přednášek pro učitele VO, zajišťování jejich akreditace na MŠMT)
spolupráce s Klubem rodičů a příznivců ZUŠ – organizace zájezdů na
výstavy
studium anglického jazyka

Údaje o školních, mimoškolních a sebevzdělávacích aktivitách učitelů

Jméno

Školní a mimoškolní aktivity

Janská

Instalace Libri 2010 ,,Můj knižní hrdina“
Příprava na výstavu ve Schwerte, 2. - 4. února 2011,mezinárodní setkání za účasti
výtvarných umělců, teoretiků a kurátorů ze čtyř evropských zemí (Itálie, Německo,
Česká republika a Slovensko), projekt EU
Příprava na kolektivní výstavu „Ateliéry“, galerie“G“, galerie „Patro“, březen – zahájení
pomoc při instalaci výstav – Přehlídka ZUŠ Štbk
Práce na ŠVP
Organizace a instalování výstavy „Obrazy všedního odpoledne“ Velká Bystřice
Se studenty návštěva výstav „Setkání“ Havířov 4. 5. 2011
Olomouc „Kuky se vrací“ 15. 6. 2011
Účast na výstavě Ateliéry v galerii G – březen 2011
Účast na výstavě v Itálii (Pitigliano) – květen 2011
Účast na výstavě v Havířově - květen
Červen-červenec 2011,mezinárodní sympozium za účasti výtvarných umělců ze čtyř
evropských zemí (Itálie, Německo, Česká republika a Slovensko), projekt EU

Blažková

Instalace výstavy Libri Olomouc ,,Můj knižní hrdina“
Pomoc při instalaci výstav- přehlídka ZUŠ Šternberk, krajské kolo a výstava
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absolventů ZUŠ
Práce na ŠVP
Udržování pořádku v keramické třídě a starost o keramické materiály a prostor kolem
pece a výpaly
S žáky návštěva animace ve vlastivědném muzeu na téma Čas a hodiny- březen
2011
Vedení pobočky Náměšť na Hané
Účast na seminářích: Roeselová, Slavík
Navštěvování hodin anglické konverzace
Absolvování a příprava na přijímací zkoušky na obor dramatická výchova (DAMU
Praha)(v září- zahájení dálkového studia, srpen-účast na týdenním soustředění
DAMU)
Návštěvy výstav
Absolvování keramického kurzu Japonská inspirace v červenci 2011
Lisá

Odistalování výstavy “Proměny v čase“
Instalace Libri 2010 ,,Můj knižní hrdina“ Olomouc,
vedení studentů PdF na ped,praxi
vánoční výstava na pobočce v Dolanech
článek +fotodokumentace pro časopis Talent
pomoc při zajištění pece pro ZŠ Dolany
Září,říjen-výstava ker.obrázků „Bylo nebylo“ v galerii Cukrárně ve Velké Bystřici
Vedení pobočky v Dolanech
práce na ŠVP
výstava absolventů
přehlídka ZUŠ-Štbk
Předsedkyně zkušební komise u záv.zkoušek- DC Topolany

Moupic

Pomoc při instalacích výstav – Proměny v čase, Libri Olomouc
Starost o sklad materálu,
Příprava studentů k tal zkouškám
Vedení studentů na ped praxi (I. Kulczycká, Marcela Pospíšilová)
Pravidelný zápis stavu elektroměru
Starost o sklad materiálu
pomoc při instalaci výstav – Přehlídka ZUŠ Štbk, galerie Paletka Plzeň, výstava
absolventů ZUŠ,
koordinátor práce na ŠVP
Účast na porotě MDVS Lidická růže.
Účast na seminářích – Slavík, Roeselová, Švácha

Stodůlka

Pokladník KRPŠ
pravidelný úklid galerie, prostor kolem pecí
vedení pobočky ve Velké Bystřici
Instalace výstavy Proměny v čase – Plzeň, pomoc při instalaci plzeňské výstavy u nás
zaslání článku pro časopis Talent
správce spotřebičů a nářadí
organizace výstavy- Čáry čmáry – práce žáků pobočky ve Velké Bystřici
pomoc při instalacích ve Šternberku a ve školní galerii
vedení ped.praxe
příprava studentů na tal.zkoušky
práce na ŠV
návštěva se žáky ve Vlast.muzeu - výstava Kuky se vrací
návštěva se žáky: konvikt -přehlídka ateliérů,výstava Džungle v galerii Mona lisa
Sebevzdělávací aktivity: seminář- Slavík, návštěvy výstav
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Stodůlková

Odinstalování výstavy „Proměny v čase“
účast a pomoc při instalaci výstavy „Libri 2010“
psaní článku pro časopis Talent vztahujícímu se k výstavě „Proměny v čase“
Pomoc při instalaci výstav - Přehlídka ZUŠ Šternberk, při výstavě „Enkaustiky“ve
školní gal.,na výstavě Absolventi 2011,“Čáry ,čmáry“ve Velké Bystřici
Práce na ŠVP.
Vedení ped.praxe a příprava studentů na tal.zk.
Pozvánky k výstavě Absolventi, Obrazy všedního odpoledne a Čáry,čmáry.
Návštěva skanzenu v Příkazích
Účast na seminářích – Slavík, Švácha, Roeselová – Osobnost učitele.
Návštěva jazykového kurzu.

Ševčíková

Srpen odinstalování výstavy „Proměny v čase“ z Vlastivědného muzea
účast v porotě i soutěži Libri 2010, 4. 11. 2010
Leden účast na mezinárodní soutěži Anifest.
Leden odinstalování plzeňské výstavy ve školní galerii.
Napsání článku o výstavě „ Proměny v čase“ pro časopis Talent.
4.12.2010 návštěva výstavy –Loutky- a studentských prací z FAVUBrno
20.1.2011.výběr a instalace výstavy „Proměny v čase“ v Plzni
Červenec- účast na výtvarném sympóziu - Slet holubů
Návštěva výstav, zdokonalování se v PC a Mac programech
Používání cizího jazyka ve výuce- zahraniční studentka z Thajska
Studování odborné literatury- dramatického zaměření k hledání inspirace pro tvorbu
motivací
Pomoc při instalaci výstav – Přehlídka ZUŠ Šternberk a Výstavy absolventů
Práce na ŠVP
Návštěva se žáky 14., 15.,16. 6. 2011 výstava „ Kuky se vrací“
18.6.-23.6.2011 absolvování výtvarné dílny „ Inštalácia 2011“ na Slovensku
pořádané ZUŠ I. W. Kráľa - tři ocenění žáci
Vedení pobočky Náměšť na Hané
Účast na seminářích – Slavík, Švácha
Návštěva výstav
Poznávací zájezd o cizích kulturách, zvycích a společnosti
reprezentování školy na mezinárodní vernisáži na Zuš IWK v Považské Bystrici

Tláskalová

Vedení knihovny
Srpen - likvidace výstavy ZUŠ
Vedení praxe studentů PdF UP
18.11. III.B – účast na vernisáž Adonisovy zahrady
Já so Hanák + radnice
1.12. zahájení výstavy Textil a papír
4.12. organizace zájezdu do Vídně – spolupráce s KRPŠ
Leden- příprava plzeň. výstavy
Jednání s knihovnou MU o výměně publikací
ARTAMA- členka OR pro Vv
7.-10.10. Tvorba, tvořivost, hra-Jablonec n.N.- lektorská činnost
1.-23.12. Galerie Podkova: Textil a papír- výstava – návštěva se studenty
Programy a abonentky divadla - správa
Pomoc při instalaci a odinstalování výstav ve školní galerii a ve Šternberku
Práce na ŠVP
Květen-procházka po historickém jádru Olomouce-III. ročníky
Červen- výstava KUKY ve VMO – návštěva se studenty
2.E, 1.D, výstava M. Abakanowicz v MU-III.A,III.B
Semináře: J.Slavík, R. Švácha
Porota dětské folklorní přehlídky v Prostějově-duben 2011
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Spolupráce s LD Starost
Valušková

Příprava výstavy z projektu Olomouc – Tampere
Instalace a uvádění výstavy
Příprava kalendáře Ol- Tampere 2011
příprava foto vybraných žáků na soutěž LitovelskéPomoraví- Mokřady
Instalace výstavy Street of Tampere –Olomouc, výstavní síň ZUŠ
Únor, přesun výstavy do městské knihovny v Olomouci
Návštěva fotografických výstav se žáky: galerie Caesar- J. Havelková
Výlet do Litovle – výstava klubu fotografů
Muzeum umění, fotograf J.Vávra
Vlastní výstavní a publikační aktivity
- Září, účast na výstavě Asociace fotografů v galerii Chagall v Ostravě
- Práce na autorské publikaci 13 zastavení v moravské krajině
- Prosinec, účast na výstavě Aktuál-galerie Caesar, Olomouc
- Účast na výstavě „Je to ještě krajina?“
- V galerii Patro – červen
- Příprava vlastní výstavy „..Chóra..“
Námět na Hané červenec
-XX, účast na výstavě – galerie Caesar
- soukromé hodiny němčiny
- zdokonalování v PC,Photoshop a in Design

8.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
Většina učitelů se vzdělává samostudiem (vzdělávací programy NIDV pro DVPP se konají
v odpoledních hodinách a učitelé je tak nemohou využít)

Vzdělávání v ostatních oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti
Učitelé se účastnili seminářů, akreditovaných MŠMT, který pořádala Společnost malíře Jana
Zrzavého, o.p.s. se sídlem na ZUŠ Miloslava Stibora:
17. 2.
9.00 – 15.00

Přednáška a workshop doc. Jana Slavíka „Prvky artefiletiky ve výuce
výtvarné výchovy pro PVV ZUŠ“, seminář probíhal na naší škole za
spolupráce Společnosti Jana Zrzavého o.p.s., byl určen jednak učitelům
VO ZUŠ, jednak starším studentům školy se zájmem o výtvarnou
pedagogiku

15. 3.
9.15 – 15.00

Přednáška „Osobnost učitele a vzdělávací programy pro ZUŠ“ –
ak.soch. Věra Roeselová, Muzeum umění, Denisova ul. Přednáška byla
určena jednak učitelům VO ZUŠ, jednak starším studentům se zájmem
o výtvarnou pedagogiku

20. 4.
10.15 – 15.30

Přednáška prof. Šváchy „Architektura XX. století“ – pořádá ZUŠ ve
spolupráci se Společností malíře J. Zrzavého o.p.s. pro učitele VO ZUŠ,
přednášky se zúčastnili i starší žáci, připravující se k přijímacím
zkouškám na architekturu
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ZUŠ M. Stibora pořádala vzdělávací semináře a besedy pro studenty školy, kterých se
účastnili i vyučující:
9. 12.
17.00

Přednáška „Jak se stát architektem – studium a realita“, přednáší
vyučující TU Brno Ing. Arch. P. Gajdová

15.12.
17.00

Přednáška „Multimédia“ – přednáší Mgr.A. M. Fišer, autor
dokumentárních snímků, externí lektor FAMU Praha

24. 3.
17.00

Přednáška Ing. arch. Petry Gajdové „Architektura Brno – Olomouc“.
Přednáška proběhla v prostorách školy, zúčastnili se jí starší žáci,
připravující se k přijímacím zkouškám na architekturu a mladší žáci,
uvažující o svém možném budoucím směřování

18.10.
9.00

Seminář Aktivní tabule Sajm Olomouc

Vyučující si dle svého zájmu mohli vybrat z nabídky dalších vzdělávacích institucí (školení
k videoartu – Ševčíková, školení a workshop k národní přehlídce dětských výtvarných prací –
Artama – Tláskalová, Ševčíková, Blažková) – viz přehled školních a mimoškolních aktivit
vyučujících

Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci BOZP a PO
4. 10.
8.00-12.00
•
•

9.

Školení k organizování a poskytování
první pomoci

Vzděl. institut
Prostějov

Účast
Stodůlková

Vstupní školení – Fišer
Pravidelné interní školení – všichni vyučující

KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST

S odvoláním na zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla na škole prováděna vnitřní
kontrolní činnost.
K 31. 12. 2010 byla provedena inventarizace majetku školy.
22. – 24. 2. 2011 proběhla kontrola České školní inspekce s cílem zjistit podmínky, průběh
a výsledky vzdělávání podle příslušných vzdělávacích dokumentů v základní umělecké škole
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10.

DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI

Zahraniční aktivity školy
srpen, září

realizace mezinárodního projektu „Streets of Tampere and Olomouc“

4.11.

Návštěva školy zástupci finských partnerů z projektu „Streets of Tampere
and Olomouc“

14. 4.

Návštěva školy zástupci německého Würzburgu, hledání možností
budoucí spolupráce

2. 6. 2011

Návštěva Jose Schilteho, Veenendaal, Holandsko, předsedy platformy pro
spolupráci s partnerskými městy, a dalších dvou kolegů, členů platformy, ve
škole. Návštěva krajského kola 11. Národní přehlídky VO ZUŠ
v augustiniánském klášteře ve Šternberku (doprovod ředitelka školy).
Předběžná domluva aktivit pro příští období – výstava prací žáků školy ve
Veenendaalu

Škola se snažila prostřednictvím zahraničního oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje
navázat kontakty s jinými partnerskými regiony Olomouckého kraje, odezva však byla téměř
nulová. Naše aktivity se soustřeďují na nabídku recipročních výstav, workshopů, předávání
zkušeností s výukou výtvarné výchovy, společných projektů na určité téma

Spolupráce školy na regionální úrovni
•

spolupráce s organizací Trend vozíčkářů – výzdoba sálu pro mikulášské a
masopustní oslavy, pořádané pro postižené spoluobčany

•

spolupráce s ostatními ZUŠ v Olomouci – pomoc při výzdobě budov škol, výroba
keramických plaket pro účastníky setkání orchestrů (ZUŠ Iši Krejčího)

•

zpřístupnění výstav ve školní galerii kolektivům ZŠ v dopoledních hodinách –
prováděcí a lektorská činnost pedagogů školy

•

v rámci týdne otevřených dveří metodická pomoc učitelkám Vv na ZŠ formou
konzultací

•

pomoc při výzdobě ZŠ Dolany, ZŠ Velká Bystřice a ZŠ Náměšt na Hané, které
propůjčují našim pobočkám prostory

•

činnost okresního a krajského metodika pro VO

•

spolupráce s Pedagogickou fakultou UP Olomouc při vedení souvislé pedagogické
praxe studentů, pořádání výstav studentů ve školní galerii

•

půjčování výstavních panelů studentům PřF UP Olomouc na instalaci studentských
výstav
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11.

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – kalendářní rok 2010

Škola pracovala s vyrovnaným rozpočtem.

V létě 2010 byly odstraněny ze střechy nefunkční komíny, byly opraveny a z velké části
nahrazeny novými okapové rýny. Do učebny č. 36 byla přestěhována zánovní akumulační
kamna z uč. č. 4 (3 ks), do uč. č. 4 byla umístěna nová kamna (3 ks). V chodbě schodiště do
1.patra k fotu byla provedena sanační ošetření proti plísni – oškrábání malby, dezinfekce,
protiplísňový nátěr.
Do učebny č. 21 byl zakoupen výkonný počítač pro výuku multimédií, učebna byla zčásti
vybavena novým nábytkem na míru (4 pracoviště PC), skříně a katedra byly zrenovovány.
Detailní komentář je součástí rozborů hospodaření za rok 2010.

V Olomouci 20. října 2011

PaedDr. Zuzana Hrubošová
ředitelka školy
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