
 

Zápis z jednání výroční schůze MÚZY 

ZUŠ Ostrava  - Mariánské Hory, 3. května 2017 

1. Předsedkyně MÚZY P. Kovalová přivítala přítomné zástupce škol a poděkovala všem 

členům sdružení MÚZA za činnost, podporu spolupráce škol a všech projektů, které se pod 

hlavičkou MÚZY uskutečnily. 

2. Volba zapisovatele schůze -  Vladimír Vondráček 

3. Schválení programu schůze 

4. Informace tajemnice MÚZY - Zpráva o činnosti za rok 2016  

5. Hlasování – schválení zprávy o činnosti – (pro/proti/zdrželo se – 17/0/0) 

6. Dále tajemnice přednesla návrh činnosti a akcí na další období  

Hlasování – schválení plánu činnosti na rok 2017 – (pro/proti/zdrželo se – 17/0/0) 

7. Výsledek hospodaření za rok 2016 – Pavel Béreš, předseda kontrolní komise přednesl 

zprávu komise, jejíž závěr je, že vše je v pořádku s jediným doporučením – realizovat 

inventarizaci majetku v hodnotě 357 tis., který není dosud inventarizován a zároveň 

doporučil dělat pravidelně každoroční inventarizaci majetku. 

Zodpovídá: předsedkyně P. Kovalová a účetní MÚZY E. Sekelová, Termín: řešit ihned 

Hlasování – schválení zprávy kontrolní komise – (pro/proti/zdrželo se – 17/0/0) 

Přílohou tohoto zápisu jsou výnosy a náklady za rok 2016 a Plán výnosů a nákladů na rok 2017. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE - MÚZIÁDA 

8. Byl vytvořen nový plakát na akce MÚZIÁDY 2017 -  o jeho podobu vyhlášena soutěž mezi 

žáky VO s názvem Tajemství hudebního nástroje.  

9. Podařilo se získat dva sponzory na propagaci akcí MÚZIÁDY – firmy Veolia a Residomo, 

dále byly získány granty od města Ostrava a MSK. 

10. Program MUZIÁDY se dotváří, podstatné technické zázemí bude zajištěno (již 4 letá 

zkušenost týmu), budou dva moderátoři, soubory a kapely si pouze dovezou pulty na noty, 

firma Muziker zapůjčí nástroje na akci v Karolíně 

11. Prosba o přihlášení škol na akci Talenty regionu na stránkách ZUŠ OPEN 

12. Zdeněk Babinec podal informace o instalaci výstavy MÚZY V MUZEU – 26. 5. od 9 do 15 

hodin (lepší by bylo mít vše hotovo dopoledne), vernisáž 30. 5. od 15 hodin -  hudební 

program zajistí ZUŠ Slezská. Součástí přehlídky je výstava vítězných prací soutěže Tajemství 

hudebního nástroje (grafika pro Múzu), prostor je celkem omezený (viz. rozeslané plánky), 

Zdeněk Babinec bude koordinovat instalaci; školy, které se zúčastnily soutěže – zajistit 

účast oceněných žáků na vernisáži (dostanou ocenění), multimediální projekty vystaví ZUŠ 

Bruntál a ZUŠ Svinov; 

13. Malá MUZIÁDA – zatím přihlášených 25 čísel – poděkování ZUŠ Háj ve Slezsku cca polovina 

čísel, proběhla diskuze nad časovým rozvrženým akce,návrh na návrat akce do původních 
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prostor zámku v Hradci nad Moravicí. ZUŠ Hradec nad Moravicí navrhne koncept programu 

tak, aby žáci, učitelé a rodiče zůstali až do konce programu, návrh na financování dárků pro 

vystupující 

Hlasování – přispět částkou 5.000,- z rozpočtu MÚZY na ocenění vítězů krajských kol formou 

dárků případně pamětních listů – (pro/proti/zdrželo se – 17/0/0) 

14. Koncert Janáčkova filharmonie dětem – přihlášen pouze jeden žák ZUŠ – důvody proč není 

zájem? Na koncert budou zvýhodněné vstupenky- P. Kovalová předá informace, jakmile 

vše bude domluveno na JFO. 

15. Koncert pedagogů ZUŠ - 11 přihlášených, kapacita sálu 70 lidí, k dispozici bude pouze 

clavinova, cestovné letos budou proplácet vysílající školy, po skončení koncertu bude raut. 

Případný video záznam bude uveřejněn na webu MÚZY. 

Příští rok se  bude koncert učitelů  konat v okrese FM 

16. Fotodokumentace na jednotlivé akce: 

Den dětí  - ZUŠ E. Marhuly, Múzy v muzeu -  Zdeněk Babinec, Malá MÚZIÁDA  -pořádající 

škola, Koncert pedagogů - pořádající škola. 

17. Předsedkyně P. Kovalová vyzvala všechny pořádající (organizující) školy napsat jako 

podklad pro monitorovací zprávu krátký popis z jednotlivých akcí MUZIÁDY 

18. Bylo dohodnuto předávání povinných bannerů na jednotlivé akce MUZIÁDY. 

19. Byl dohodnut pedagogického doprovodu na akci 17. a 18. 6. do Brna. 

20.  Nové webové stránky MUZY – velmi zdařilé, zatím není třeba zaheslovat některé sekce 

pouze pro členy MUZY 

21. P. Kovalová přednesla informace z AZUŠ. Valná hromada je 19. a 20. října na hotelu v Dolní 

Moravě.  

22. Příští rok výzva na šablony pro ZUŠ . 

23. Informace o účasti žáků na koncertu s Českou filharmonií – poslat nyní mailem P. Kovalové, 

aby v září bylo jasné, kdo bude hrát – účast je bez konkurzu.  

24. Na podzim proběhne konference, kde se budou prezentovat dobré projekty (jako například 

ZUŠ OPEN) 

25. Informace P. Kovalové o jednáních na MSK – informace ze školení ekonomů o nákupním 

portálu – bude dále řešeno, aby byly schváleny dříve dohodnuté změny ve využívání 

nákupního portálu. Jednání ohledně odpisů s panem náměstkem pokračuje. Ředitelé škol 

budou požádáni o informace ohledně statistiky odpisů, jako nutný podklad pro jednání na 

MSK. 

26. Informace o situaci v ČŠI, je vypsaný konkurz na inspektora. P. Kovalová a další 4 lidé 

působí jako přizvané osoby při inspekci. 18. května 2017 proběhne odborné školení  

27. Informace Jany Trombíkové  z MSK – prosba o informování o důležitých akcích – možnost 

zařazení do televize. Změny v rejstříku – zejména u povolování nových míst poskytovaného 

vzdělávání – je třeba žádat v řádných termínech – bude mnohem obtížnější žádat 

v mimořádném termínu. Informace o licencích Microsoftu – probíhá veřejná zakázka na 

nákup licencí, pouze 3 školy v režimu trvalého pronájmu licencí. 

28. Prosba o sdílení akcí škol do kalendáře MUZY! 

29. P. Kovalová zjistí možný program na setkání ředitelů MUZY v přípravném týdnu a podle 

toho obešle školy ohledně délky akce (2 nebo 3 dny).  

30. Příští výroční schůze MÚZY by se mohla propojit s poradou ředitelů na KÚ v únorovém 

termínu. 

Zapsal: Vladimír Vondráček 
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Zpráva o činnosti sdružení za rok 2016 

1. Dne 16. 3. 2016 proběhla na ZUŠ J. R. Míši Orlová členská schůze sdružení MÚZA, na které byli 

přítomní ředitelé seznámení se Zprávou o činnosti sdružení a hospodaření za rok 2015. Dále byla 

nově zvolena Rada MÚZY. Do 31.8.2016 funkci předsedkyně sdružení vykonávala Blanka Zátopková. 

Od  1. 9. 2016 byla zvolena nová předsedkyně MÚZY – Pavla Kovalová. Funkci tajemnice od stejného 

data bude vykonávat A. Mikulová. Veškerá agenda vedená předsedkyní B. Zátopkovou byla předána 

tajemnici sdružení A. Mikulové k 31. 8. 2016, účetnictví sdružení dále povede E. Sekelová ze ZUŠ J.R. 

Míši v Orlové. 

2. Dne 19. května 2016 proběhla v koncertním sále ZUŠ J.R.Míši Orlová soutěžní přehlídka "Múzy 

Leona Juřici", která se konala k uctění památky hudebního skladatele a pedagoga.  Přehlídky se 

zúčastnilo celkem 21 souborů. Škole se podařilo získat finanční podporu města, soutěžící dostali 

diplomy a poukázky do Tesca. 

3.Múziáda 2016 

Den dětí -  Nová Karolína (28. 5. 2016) – celodenní přehlídka souborů, instrumentálních skupin a 

orchestrů ZUŠ MSK, která proběhla v nákupním a zábavném centru Fórum Nová Karolína v rámci 

celodenní akce DEN DĚTÍ.  Vystoupení probíhala na vnitřním pódiu pod hlavními schody a všichni 

účastníci svými výkony důstojně prezentovali základní umělecké školy na veřejnosti. 

Múzy v muzeu – 28. 5. 2016 proběhla vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ v 

Ostravském muzeu. 

Malá Múziáda 2016  - Vivat Mozart!,  7. 6. 2016 proběhla v rámci mezinárodního festivalu 

Beethovenův Hradec jako dopolední nesoutěžní přehlídka v Hradci nad Moravicí. 

Koncert pedagogů ZUŠ MSK se uskutečnil 21.6.2016 ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Janáčkova filharmonie dětem – Koncert filharmoniků se žáky ZUŠ (24. 6. 2016 v Ostravě a 19. 6. 2016 

v Brně), společně se souborem Hradišťan. 

4. Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE  30. - 31.8. 2016 na Malé Morávce. V rámci 
setkání se diskutovalo o aktuálních tématech týkající se sdružení MÚZA. Dále pak proběhl seminář s 
inspektorkou ČŠI S. Juchelkovou. 

 
5. Soutěžní přehlídka Múzy Ilji Hurníka ( 4.ročník)proběhl v úterý 18. října 2016 na ZUŠ Vladislava 

Vančury v Háji ve Slezsku. Tato přehlídka se již zapsala do povědomí našich škol a počet přihlášených 

účastníků se opět zvýšil. Žáci obdrželi poukázku Tesco, jako cenu za účast. 

 

zapsala: Mikulová     ověřila: Kovalová 
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Návrh činnosti sdružení na rok 2017 

1. Setkání ředitelů – Horní Bečva 26.- 27.1.2017 

V rámci setkání je plánovaná diskuse o aktuálních tématech týkající se sdružení MÚZA. Lektor Jiří 

Stárek bude přednášet na témata - Přijímání žáků do ZUŠ, pojetí kolektivní výuky na ZUŠ, význam 

soutěží v ZUŠ, kvalitní škola,  Společné vzdělávání v ZUŠ – inkluze v exkluzivním prostředí. 

2. VIII. ročník interpretačních kurzů s názvem Akordeonové pódium Klimkovice se bude konat 27. 

března 2017 v prostorách Základní umělecké školy Klimkovice. Kurzy jsou určeny pedagogům hry na 

akordeon ze ZUŠ z Moravskoslezského kraje, a také kraje Olomouckého a Pardubického. Lektorkou 

tohoto ročníku bude Ivana Laštovičková, renomovaná pedagožka hry na akordeon působící na ZUŠ v 

Havlíčkově Brodu. 

3."Múzy Leona Juřici", 3. ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů organizačně připravuje 

Základní umělecká škola J.R.Míši Orlová. Termín konání úterý 2. května 2017.  Elektronická přihláška 

na stránkách MÚZY. 

4. MÚZIÁDA 2017 

Den dětí s „Múzami“ 27. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin – Fórum Nová Karolína. Celodenní 

přehlídka hudby a tance. Akce je přihlášena do projektu „Týdny uměleckého vzdělávání a amatérské 

tvorby 2017“.  

Elektronická přihláška na stránkách MÚZY. 

Múzy v muzeu  30. 5. 2017 – Ostravské muzeum vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru, akce je 

přihlášena do projektu „Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2017“. 

 Malá Muziáda – Vivat Beethoven! 6. 6. 2017 v 10.00 hod. – zámek Hradec nad Moravicí, celodenní 

nesoutěžní přehlídka v rámci mezinárodního festivalu Beethovenův Hradec. Elektronická přihláška na 

stránkách MÚZY. 

Janáčkova filharmonie dětem - Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s žáky ZUŠ MSK a JMK. 

Součástí akce jsou orchestrální koncerty mladých muzikantů společně s Janáčkovou filharmonií 

Ostrava a Filharmonií Brno, které proběhnou 15. 6. 2017 v Ostravě a 18. 6. 2017 v Brně.  Tak jako loni 

jedná se o projekt, kdy zasednou naši studenti vedle profesionálů a vytvoří tak ojedinělé těleso, které 

představí široké veřejnosti jedinečnost a nezastupitelnost základních uměleckých škol.  

Koncert pedagogů ZUŠ MSK 21. 6. 2017 v 17.00 hod. na zámku Bruntál. Učitel v roli interpreta či 

výkonného umělce je autentickým a přirozeným vzorem pro své žáky. Zároveň potěší hudbymilovné a 



kulturní návštěvníky koncertu v rámci Muziády a Evropského dne hudby na bruntálském zámku, pod 

pořadatelskou taktovkou ZUŠ Bruntál. Elektronická přihláška na stránkách MÚZY. 

5. Múzy Ilji Hurníka (5. ročník) se uskuteční 18. října 2017 na ZUŠ v Ostravě – Zábřehu. Do programu 

hudební části se mohou přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla 

českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí 

prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Tříčlenná porota rozdělí výkony do zlatého, stříbrného a 

bronzového pásma. Výtvarná část bude opět tematicky zaměřená na volnou reflexi soudobého 

umění. 

6. Výjezdní zasedání ředitelů ZUŠ sdružených v MÚZE  

Návrh na setkání ředitelů MÚZY v přípravném týdnu školní ho roku 2017/2018 od středy 29 .8. 2017 

večer do pátku 1.9.2017 poledne – témata – motivační seminář pro ředitele, kariérní řád. 

7. MÚZA má stále akreditaci MŠMT k provádění vzdělávacího programu „Praktické dílny pro učitele 

ZUŠ – tvorba ŠVP“ – obsahem seminářů je teoretická i praktická část, týká se to všech uměleckých 

předmětů a oborů. Semináře musíme pořádat z důvodu udržitelnosti proběhlých projektů. 

                

 

zapsala: Mikulová 

ověřila: Kovalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚZA – sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje, 

               Slezská 1100, 735 14  Orlová – Poruba 

IČO: 75090953 

 

Přehled hospodaření  za rok 2016 

Stav BÚ k 01.01.2016  - 294 782,51 Kč 

Stav hotovosti k 01.01.2016 -  4 818,00  Kč 

 

Název položky  Částka v Kč 

členské příspěvky za rok 2016  120  000,00 

výnos za seminář ředitelů    12 500,00 

Připsané úroky             25,08 

výnos za propagaci - logo   10 000,00 

dar    5 000,00 

Příjmy celkem  - Múza 147 525,08 

dotace z MSK   20 000,00 

dotace Magistrát Ostrava   60 000,00 

výnosy celkem 227 525,08 

    

poštovné        963,00 

silniční daň, daň z úroků         496,52 

Občerstvení na setkání ředitelů          653,00   

Náklady za koncert učitelů       10 005,00 

stravování za Múziádu        8 174,00  

Poplatky za vedení účtu       2 952,24 

DPP -   82 700,00 

odměna za JFO smlouva o dílo  20 000,00 

doprava na Múziádu     3 798,00 



ubytování v Brně      11 900,00 

oprava účet.programu  po Windows 10      6 534,00  

 doménu Artprogram + muzamsk        6 196,00 

pronájem sálu JKO        7 248,00 

plakáty na Múziádu       1 428,00 

poukázky      22 600,00 

novoročenky          234,00 

jízdné žáků       7 812,00 

cestovné - příkazy       6 110,00 

servis PC a tiskárny       1 077,00 

vstupenky         760,00 

seminář ředitelů     27 333,00 

flesh disk          249,00 

tiskárna      9 281,00 

kravaty - motýlci      6 500,00 

kabel k tiskárně           60,00 

celkem 245 003,76 

náklady z dotace MSK - doprava    20 000,00 

náklady z dotace SMO     

smlouva o dílo  30 000,00 

DPP   30 000,00 

náklady celkem 325 003,76 

 

 

 

Stav na BÚ k 31.12.2016  -  136 764,83  Kč 

Hotovost v pokladně k 31.12.2016  -  3 357,00  Kč 

stav BU k 30.4.2017 -  323 913,00 

hotovost v pokladně k 30.4.2017 – 10 320,00 Kč 



MÚZA - sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje 
  Slezská 1100, 735 14  Orlová - 

Poruba 
     IČ:75090953 

       
         
         Plán výnosů a nákladů k 31.12.2017 

         
         název účtu 

  
částka v Kč 

 
účet 

  
         náklady             

  spotřeba materiálu     0,00   501 
  cestovné       2 000,00   512 
  náklady na reprezentaci - 

občerstvení 5 000,00   513 
  služby - doprava, servis PC, 

weby 30 000,00   518 
  DPP       20 000,00   521 
  jiné náklady - např.poplatky 

bance 3 000,00   549 
  daň z příjmů - za úroky, silniční 

daň 300,00   591 
  náklady z dotací     80 000,00     
  služby - doprava - z MSK   0,00   518 
  služby - např. smlouva o 

spolupráci 0,00   518 
  DPP       0,00   521 
                
  celkem       140 300,00     
                
                
                
  výnosy             
  výnosy za seminář     0,00   602 
  úroky       20,00   644 
  výnos z reklamy     10 000,00   649 
  přijatý dar       0,00   682 
  přijaté členské příspěvky   135 000,00   684 
  dotace z MSK     20 000,00   691 
  dotace z Magistrátu Ostrava   60 000,00   691 
  celkem       225 020,00     
   


