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Výroční zpráva o činnosti školy 

školní rok 2020/2021 
 

 

 

1. Základní charakteristika školy 

 

 

Název a adresa školy:           První soukromá základní umělecká škola 

              MIS music o. p. s. 
             Obránců míru 892 

              742 21  Kopřivnice 

              tel.: 736749530 

              e-mail: mismusic@centrum.cz 

        

Datum zřízení školy: 1. září 1993 

 

 

Obsah zřizovací listiny:  Notářský zápis z dne 16. 6. 2011 

 

 

Zařazení do sítě škol:  
 

První soukromá základní umělecká škola byla zařazena do školského rejstříku základních 

uměleckých škol Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 1. září 1993 pod č. j. 

14526/93. 

Dne 6. června 1994 bylo První soukromé ZUŠ MIS music o.p.s. potvrzeno zařazení všech 4 

oborů uměleckého školství do sítě škol, tj. hudebního, literárně-dramatického, tanečního a 

výtvarného č. j.  28872/94-28. 

Dne 7. srpna 1997 vešlo v platnost rozhodnutí MŠMT, které mění název školy následovně – 

První soukromá základní umělecká škola MIS music o. p. s.  pod č. j. 22909/97-61  

 

Odloučená pracoviště byla zařazena do První soukromé ZUŠ MIS music o.p.s. rozhodnutím 

MŠMT ze dne 31. 10. 1997 č. j. 31 078/97-61, a to v ZŠ a MŠ v Sedlnici, ZŠ a MŠ v Šenově u 

Nového Jičína a v ZŠ a MŠ ve Štramberku. Od 1. 11. 2012 ZŠ a MŠ Závišice. Od 12. 5. 2015 

ZŠ a MŠ Libhošť. 

S účinností od 1. 9. 2020 se do školského rejstříku zapisuje další pobočka v ZŠ Lichnov. 

 

Zřizovatelem školy je obecně prospěšná společnost s názvem:  

PRVNÍ SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MIS MUSIC O. P. S. 
 

Zakladatelem obecně prospěšné společnosti je Bc. Jan Sniehotta 

 

Správní rada obecně prospěšné společnosti: 

 

Předseda:  MgA. Izabela Kožaná Manderla 

Člen:   Ing. Monika Mitanová 

Člen:   Michal Kuzník 
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Dozorčí rada: 

 

Předseda:  Mgr. Hana Stočková 

Člen:   Mgr. Dana Holubová 

Člen:   Mgr. Michaela Valová 

 

 

Funkci ředitele obecně prospěšné společnosti a zároveň ředitele školy vykonává MgA. Petr 

Rajnoha, Ph.D. 

 

 

Charakteristika školy: 

 

Škola byla založena 1. září 1993 Ing. Josefem Melnarem. Prvním ředitelem školy byl od roku 

1993-1995 Mgr. František Mixa. Po něm v letech 1996-1997 převzala post ředitele Mgr. Jana 

Sniehottová. Zásadním způsobem se o rozvoj školy zasloužil ředitel Petr Suttner, který školu 

řídil 22 let od roku 1997 do roku 2019. Za jeho působení byla škola přestěhována do stávající 

budovy, vybavena hudebními nástroji, nábytkem i dalším příslušenstvím v hudebním i 

výtvarném oboru. Škola také získala značné renomé, a to především v oblasti souborové hry.  

Zpočátku se vyučovalo v prostorách Základní školy dr. Milady Horákové v Kopřivnici. V září 

2003 Městský úřad v Kopřivnici pronajal škole objekt bývalé mateřské školky na ulici Obránců 

míru 892, která byla zrekonstruována pro potřeby výuky. V roce 1997 hudební školu zakladatel 

transformoval na obecně prospěšnou společnost s názvem: První soukromá základní umělecká 

škola MIS music o.p.s. Kromě hlavní budovy v Kopřivnici jsou dalšími místy poskytovaného 

vzdělávání ZŠ Štramberk, ZŠ v Šenově u Nového Jičína, ZŠ v Závišicích, ZŠ v Libhošti, ZŠ 

v Sedlnicích. 

Škola se tradičně zaměřuje na práci s hudebními tělesy, viz bod 8 této zprávy. 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 700. 

Výchova a vzdělání v oblasti umění se realizuje zejména v těchto následujících oborech: 

 

a) hudebním 

b) výtvarném 

 

 další obory zapsané ve školském rejstříku: 

 

c) taneční 

d) literárně dramatický 

 

Doplňková činnost: 
 

 pořádání kulturních akcí 
 

Průběh školního rok 2020/2021 

 

V První soukromé základní umělecké škole MIS music o.p.s. studuje každoročně přibližně 500 

žáků. Tento školní rok značně ovlivnila epidemie koronaviru a téměř celý školní rok probíhala 

výuka distanční formou.  

V průběhu běžného školního roku (tedy bez vazby na současnou situaci) předčasně ukončí 

vzdělávání v hudebním oboru 15 žáků. V průběhu letošního školního roku (v důsledku současné 

situace) předčasně ukončilo vzdělávání v hudebním oboru 23 žáků. 
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Ve výtvarném oboru – průměr za poslední tři roky 5 žáků, v průběhu letošního školního roku 

(v důsledku současné situace) předčasně ukončilo vzdělávání ve výtvarném oboru 7 žáků, 

mnozí další však nevyvíjeli žádnou aktivitu. 

Pravděpodobné důvody vyššího počtu žáků, kteří v letošním školním roce předčasně ukončili 

vzdělávání, jsou nemožnost účastnit se distanční výuky, nespokojenost s distanční výukou nebo 

nízká motivace spojená s distanční výukou. 

Ve škole jsme se snažili hledat co nejlepší cesty k distanční výuce. Učitelům bylo doporučeno, 

aby výuku ve třídě a s ní související činnosti upravili podle svých potřeb, potřeb rodičů a 

možností školy. Realizace distanční výuky probíhala pravidelně podle rozvrhu hodin, 

popřípadě byl rozvrh hodin přizpůsoben potřebám žáků a možnostem rodičů. Využívaly se 

všechny možné aplikace sloužící k přenosům audia a videa, hudební nauky se vyučovaly 

pomocí aplikace GoogleMeet. Žákům byl v elektronické podobě poskytován také učební 

materiál. 

Ve výtvarném oboru se ve větší míře přidávala teoretická složka k praktickým úkolům, které 

byly společně ve skupině prezentovány a vyhodnocovány. 

Osvědčila se komunikace a sdílení zkušeností pedagogů. Konkrétně například sebenahrávání 

žáků, kdy byla větší motivace žáků k co nejlepšímu výsledku. Vytvářely se nahrávky a 

prezentace žáků, které jsme po odsouhlasení zákonnými zástupci prezentovali na webových 

stránkách školy. Časté bylo rovněž nahrávání hudebních doprovodů učiteli k vlastnímu nácviku 

souhry. Nejvýznamnějším počinem byla realizace nesoutěžní přehlídky pěveckého oddělení ve 

spolupráci s dětmi ze škol v Bílovci s názvem „Prima On-line hlas“. 

Neosvědčily se příliš výukové programy prezentované na internetových stránkách. Tyto se 

ukázaly jako neosobní a nevedly k motivaci a pozornosti žáků. Neosvědčily se ani teoretické 

informace vytvořené v prezentacích našimi učiteli. V době distanční výuky jsme zintenzivnili 

svoji komunikaci s rodiči, neboť bylo zapotřebí výuku a její technické zabezpečení více 

koordinovat.  

 

K podpoře distančního vzdělávání jsme pořídili další notebooky (6 ks) a zvýšili kvalitu a 

rychlost přenosu dat internetu, včetně zajištění kvalitního pokrytí školy signálem wifi. 

 

Zde je v tabulce uvedena obsazenost nástrojů a oborů ve školním roce 2020/2021: 
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2.  Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi 
 

 

Jméno a příjmení Vzdělání   Délka praxe Kvalifikace 

            

1. Marek Bukovjan, DiS Konzervatoř Ostrava 1 zobc. flétna, pozoun 

2. Aleš Černík, DiS. Konzervatoř Ostrava 18 kytara 

3. MgA. Ľubica Divulitová FU Ostrava 11 zpěv 

4. Aleš Gajdošík, DiS. Konzervatoř Ostrava 16 kytara 

5. Mgr. art. Anna Georgiadu VŠ výtvarného umění Bratislava   

   28 výtvar. výchova  

6. Jan Hanibal Konzervatoř Ostrava 47 klavír, el. kláv. nástroje 

7. Mgr. Renáta Heraltová UP Olomouc dějiny umění 29 kytara 

8. Mgr. Michal  Holub, DiS. Konzervatoř Ostrava, Ostravská univerzita 

   12 klarinet 

9. Zdeněk Hyvnar, DiS. Konzervatoř Ostrava 16 trubka 

10. Eva Chmelová, DiS. Konzervatoř Ostrava 6 akordeon 

11. Jana Janošíková Konzervatoř Ostrava 18 housle 

12. Mgr. Veronika Konůpková Konzervatoř Ostrava, Pedagog. fakulta Ostrava          

   12 kytara, hudební nauka 

13. Markéta Kramolišová, DiS. Konzervatoř Ostrava 21 lesní roh, zobcová flétna 

14. Markéta Melčáková                 Konzervatoř Ostrava 54 housle 

15. Mgr. Marie Melnarová PF Olomouc  34 sólový zpěv 

16. Bc. Věra Michálková Ostravská univerzita 21 sborový zpěv, dirigování,  

    zobcová flétna 

17. BcA. Jana Moravcová, DiS. Konzervatoř Opava, JAMU  10 zpěv, dirigování, skladba 

18. MgA. Jiří Najvar JAMU Brno 2 dirigování sboru 

19. Pavel Pístecký Konzervatoř Ostrava 51 klarinet 

20. Bc. Lenka Postránecká, DiS. Církevní konzervatoř Opava 7 klavír 

/mateřská dovolená/ 

21. MgA. David Postránecký Konzervatoř Brno, JAMU Brno 

   21 klavír, varhany 

22. MgA. Petr Rajnoha, Ph.D. Konzervatoř Brno, HAMU Praha  

   25 klavír, varhany 

23. MgA. Ivo Saniter JAMU Brno 17 klavír, skladba 

24. Jiří Šajtar, dipl.um. Konzervatoř Ostrava  18  bicí nástroje 

25. Lenka Štirbová UP Olomouc Ped. fakulta, Soukromá konzervatoř Topolčany 

  26 zobcová flétna 

26. BcA. Barbora  Fojtíková, DiS. Konzervatoř Ostrava 13 příčná flétna 

27. Pavlína Kolářová Gymnázium N. Jičín 26 asistentka ředitele 

28. Marie Fabiánová  17 uklízečka 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 

 
Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato celkem 140 uchazečů, z toho 127 do hudebního oboru 

a 13 do výtvarného oboru.  

Pro školní rok 2021/2022 bylo vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení. Přijímací zkoušky do 

hudebního oboru  a výtvarného oboru proběhly v týdnu od 2. do 9. 6 2021. Ke studiu se 
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přihlásilo celkem 48, z toho pouze 2 do výtvarného oboru. Přijímání žáků bude pokračovat i v 

dalších termínech. 

 

 

4. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Inspekce Českou školní inspekcí byla provedena v měsíci březen 2015. 

 
 

5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

    – viz příloha: Přehled známek a výsledků vzdělávání  

 

 

6. Účast žáků v soutěžích  
 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhly žádné soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT.  

 

 

7. Příprava žáků ke studiu na uměleckých školách 

 

Výtvarný obor:  

Na střední umělecké školy byly přijaty 3 naše studentky: 

Lucie Hubeňáková – Střední umělecká škola v Ostravě – malba 

Nikola Janáková – Střední umělecká škola v Ostravě – design 

Lucie Tobolová – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí – malba  

 

 

8. Orchestry, sbory a ostatní tělesa působící na škole 

 

Big band      Mgr. Michal Holub, DiS. 

Taneční estrádní orchestr Proměny   Jan Hanibal 

Dětský pěvecký sbor Cvrčci    Mgr. Marie Melnarová 

Komorní soubor fléten – Pištci   Lenka Štirbová 

Soubor  bicích nástrojů    Jiří Šajtar, DiS  

Pěvecký soubor Gaudium    Bc. Věra Michálková 

 

 

9. Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo konání veřejných vystoupení znemožněno mimořádnými 

opatřeními vlády během pandemie koronaviru. 

V květnu se konal živě přenášený absolventský koncert, v červnu se již s publikem konal 

absolventský koncert a koncert smyčcového oddělení. 

Hudební výkony žáků byly rovněž prezentovány na webových stránkách školy. 
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10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 
 

zpracovala: Ivana Fučíková 

 

 

11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

  

 

Vzdělávání ped. pracovníků – cizí jazyky: angličtina (Ľ. Divulitová, V. Michálková, M. 

Melnarová, Z. Hyvnar, P. Rajnoha, A. Gajdošík) 

 

Vzdělávání ped. pracovníků – ICT: všichni pedagogičtí pracovníci 

 

 

První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s., Obránců míru 892, 742 21 Kopřivnice

               

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
  

Výnosy: v Kč

Příjem státní dotace 16 568 090,00

Dotace - šablony EU 171 157,00

Dotace - Město Kopřivnice 17 820,00

Školné 1 132 977,00

Ostatní příjmy 16 653,10

Výnosy celkem: 17 906 697,10

Náklady:

hrubé mzdy zaměstnanců 11 341 703,00

zákonné sociální a zdravotní pojištění 33,80% 3 098 898,00

dohody o provedení práce 105 000,00

zákonné pojištění z mezd (pracovní úraz) 45 427,00

odměny správní a dozorčí rady 29 000,00

penzijní připojištění 122 000,00

zákonné sociální náklady - stravenky 170 083,45

nájemné 172 508,80

elektrická energie 69 358,23

dodávka tepla 120 000,00

vodné, stočné, srážková voda 19 697,82

kancelářské potřeby 25 611,07

potřeby k výuce (DHIM, vysvědčení, hudební nauky, potřeby do VO, noty, sešity) 1 002 054,51

provozní materiál (hygienické a čisticí potřeby, žárovky, potřeby pro údr.školy) 72 535,55

nákup ostatních služeb (telefony, internet, školení, ekon.a právní služby) 579 410,23

auditorské služby 20 000,00

opravy a udržování (hudební nástroje) 1 860,00

náklady na reprezentaci - občerstvení, dárky 12 581,00

cestovné, přepravné 2 656,00

údržba a opravy objektu (revize, mytí oken, oprava WC, dveří atd.) 490 407,63

softwarové služby (ESET, správa klasifikace) 10 878,00

silniční daň 100,00

odpis nedobytné pohledávky 0,00

jiné ostatní náklady - bankovní poplatky 4 191,00

pojištění Kooperativa 30 011,00

odpisy 76 531,00

Náklady celkem: 17 622 503,29

Výsledek hospodaření za rok 2020 284 193,81

Výsledek hospodaření vznikl z hlavní činnosti, doplňkovou činnost škola v roce 2020 nevyvíjela.

Výsledek hospodaření byl projednán a schválen správní radou. Správní rada souhlasí s jeho vypořádáním

následujícím způsobem: zisk roku 2020 bude převeden na účet 911 - fondy.



 8 

12.  Hlavní záměry a projekty pro nadcházející školní  

       rok 2021/2022 
 

 

 Muzikál Sněhurka – 5 provedení v 2. pololetí ve velkém sále KD Kopřivnice pro veřejnost, ZŠ 

a MŠ 

 Pokračování v realizaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony pro ZUŠ, 

pro období 2019-2021 v následujících oblastech: 

- Sdílení zkušeností ped. z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

- Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ 

- Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ včetně nákupu notebooků pro výuku HN a VO 

- Obor multimediální tvorby ve VO 

- Komunitně osvětové setkávání s rodiči nebo veřejností 

 Zúčastňovat se různých soutěží v uměleckých oborech, které se vyučují na naší škole 

 Prezentace školy na veřejnosti v Kopřivnici i mimo ni  

- listopad  2021     -  vystoupení žáků a rodičů v sále školy 

- prosinec 2021  -  účast na mezinárodní soutěži Stonavská Barborka 

- prosinec 2021  -  Vánoční  koncert v KDK v Kopřivnici 

- leden - květen 2022   -  soutěže vyhlášené MŠMT   

- březen 2022     -  Jarní koncert v KD v Kopřivnici 

- duben 2022      -  Absolventské vystoupení žáků školy 

- duben 2022     -  Jarní koncert duchovní hudby v kostele sv. Bartoloměje 

- květen 2022       -  Závěrečný koncert v KD Kopřivnice  

- květen 2022     -  Koncert ke Dni matek – pobočka Štramberk 

- červen 2022     -  Výchovný koncert pro mateřské školky 

 Výtvarný obor uspořádá výstavu prací svých žáků při různých akcích školy nebo města, např. 

v KDK Kopřivnice, městská knihovna Kopřivnice apod. 

 Podpora nástrojových a vokálních souborů 

 Renovace vnitřních prostor ZUŠ:  

- Obnova sboroven a pořízení kuchyňky pro učitele 

- Rekonstrukce sociálních zařízení v 1. patře 

- Přestavba zděné příčky pro vytvoření nové učebny v 1. patře 

 

 

V Kopřivnici dne 14. června 2021 

 

 

        MgA. Petr Rajnoha, Ph.D. 

         ředitel školy 

 

 

Za správní radu: 

 

 MgA. Izabela Kožaná Manderla ……………………………………  

 

  

Ing. Monika Mitanová  ………………………..........……………… 

 

 

Michal Kuzník  ……………………………...................................... 


