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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo školy:
IČ:
Identifikátor zařízení:
Zřizovatel:
Adresa zřizovatele:
Ředitel:
Zástupce statutárního orgánu

Kontakt:
Email:
Web školy:
Další místa poskytovaného
vzdělávání:

Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
Pohořská 6/480, 742 35 Odry
62330373
600004104
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28.října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Radek Zajac
datum jmenování 22.6.2015
Ludmila Černochová
datum jmenování 1.8.2014
datum ukončení: 21.6.2015
tel. 556731475, mobil 739062010
mobil Spálov 733147487
info@zusodry.cz
http://www.zusodry.cz

Spálov 2, 742 37
ZŠ Pohořská 8, 742 35 Odry
Datum zřízení školy:
1.1.1953
Zařazení školy do rejstříku:
24.5.1996
Poslední změna zařazení:
27.9.2001
Kapacita školy dle zařazení: 300 ţáků
Cílová kapacita školy:
300 ţáků
Školská rada:
není zřízena
Při škole pracuje sdruţení Klub přátel ZUŠ Odry.
V tomto školním roce nebyly podány ţádné ţádosti podle zákona 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím. Souhlas rodičů či zákonných zástupců s
pořizováním a pouţíváním fotodokumentace, videozáznamů při práci s ţáky a se
zveřejňováním výsledků školní práce a úspěchů ţáků v rámci školních a
mimoškolních soutěţí a přehlídek, a to formou uvedení jména, věku, ukázky
práce, umístění v soutěţi, fotografie a popř. videozáznamu v propagačních
materiálech školy, na internetových stránkách školy, na nástěnkách umístěných
ve škole a v publikacích zabývajících se činností školy - je řešen formou
písemného souhlasu. Souhlas pedagogů s pořizováním a pouţíváním foto, audio
a videozáznamů pro potřeby školy je opět řešen formou písemného souhlasu.
Ochrana osobních údajů ţáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.

2. Charakteristika školy a přehled oborů
Základní umělecká škola v Odrách byla zaloţena v roce 1953 a v loňském
školním roce oslavila 60 let svého trvání. Do konce roku 2013 se vyučovalo na
budově Radniční 12, dále na místě poskytování vzdělávání ve Spálově a na ZŠ
Pohořská v Odrách. V lednu 2014 se celá škola přestěhovala do zrekonstruované
Winklerovy vily a další třídy pro taneční a výtvarný obor byly zřízeny v budově
ZŠ Pohořská. Škola poskytuje vzdělávání v oborech: hudebním, tanečním a
výtvarném. Navštěvuje ji celkem 300 ţáků. Vizí naší školy je propojenost všech
oborů. Tuto vizi se nám daří uskutečňovat v představeních, jako jsou taneční
revue nebo besídky pro mateřské školy a niţší ročníky základních škol. Od
1.9.2012 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program, který je kurikulárním
dokumentem vycházející z Rámcového vzdělávacího programu základního
uměleckého vzdělávání. Vymezuje specifika a definuje pravidla a průběh
vzdělávání v naší škole.
Kapacita ţáků pro naši školu je 300 ţáků, ale zájem rodičů a dětí o vzdělávání
v ZUŠ je větší, proto lze říci, ţe současná kapacita je nedostačující.
V letošním školním roce naše škola neměla jmenovaného/nou ředitele/ku, tyto
pravomoce zastával na přechodnou dobu (do jmenování ředitele) zástupce
statutárního orgánu. Nový ředitel byl jmenován 22.6.2015.

Hudební obor
Výuka v hudebním oboru probíhá podle učebních plánů, vydaných a
schválených MŠMT ČR pod č.j. 18418/95-25 ze dne 26.června 1995 s účinností
od 1.září 1995 a také podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Školní
vzdělávací program ZUŠ Odry" s platností od 1.9.2012.
V hudebním oboru se v letošním roce vyučovalo hře na klavír, keyboard, housle,
violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, trubku,
kytaru, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv.
Souborová hra a komorní hra jsou nedílnou součástí výuky v hudebním oboru.
Přirozeně navazuje na individuální výuku a pro ţáky má obrovský význam.
Společné hraní a tvoření je učí se přizpůsobovat, naslouchat druhým. Kolektivní
spolupráce je zejména o uvědomění si sounáleţitosti s ostatními a hlavně o
zodpovědnosti za společné dílo. V našem ŠVP je zapojení do hry v souborech
hlavním cílem a prioritou.
Jsou to např. soubor bicích nástrojů CRASH DRUMS, kytarový soubor,
smyčcový soubor, dechové komorní soubory, dětské pěvecké sbory Zvonky a
Zvonečky, čtyřruční klavírní hra.
V hudebním oboru probíhají pravidelně koncerty a učitelé organizují veřejné
předehrávky svých tříd.

Taneční obor
Výuka v tanečním oboru probíhá podle vzdělávacího programu schváleného
MŠMT ČR pod č.j. 17620/2003-22 a 17621/2003-22 ze dne 7.května 2003 s
platností od 1.9.2003 a také podle Školního vzdělávacího programu s názvem
"Školní vzdělávací program ZUŠ Odry" s platností od 1.9.2012
Taneční obor je v Odrách velmi oblíbený a na vysoké úrovni. Je to zásluhou
paní učitelky Romany Fardové. Ţáci vystupují na mnoha akcích a velmi
oblíbená jsou vystoupení Taneční revue. Výuka tanečního oboru probíhá ve
třídě v ZŠ Pohořská.
Výtvarný obor
Ve výtvarném oboru se vyučuje podle učebních plánů schválených MŠMT ČR
dne 3.5.2002 pod č.j. 18455/2002-22 s platností od 1.9.2002 a také podle
Školního vzdělávacího programu s názvem "Školní vzdělávací program ZUŠ
Odry" s platností od 1.9.2012
Výtvarná činnost ţáků je po celou dobu existence prezentována především
v prostorách školy, výstavách a soutěţích. Dále se ţáci výtvarného oboru
podílejí na tvorbě kulis pro realizaci besídek, muzikálů a různých vystoupení.
Také tento obor je umístěn v budově ZŠ Pohořská.

Přehled oborů :
hudební obor –
taneční obor výtvarný obor Celkem :

189 ţáků
92 ţáků
19 ţáků
300 žáků

počty žáků
200

189

180
160
140
120
92

100

počty žáků

80
60
40

19

20
0
hudební obor

taneční obor

výtvarný obor

počet žáků
0%
6%
31%
hudební obor
63%

taneční obor
výtvarný obor

3. Rámcový popis personálního zabezpečení :
Míra kvalifikovanosti je vysoká a přibývá učitelů s vysokoškolským vzděláním.
V tomto školním roce studovalo na konzervatořích a VŠ 7 učitelů. U dvou
vyučujících bylo upuštěno podle ZP § 10, odst.2 od předpokladu splnění
odborné kvalifikace na základě jejich aktivní umělecké činnosti.
Pedagogičtí pracovníci (k 30.9.2014)
interní pracovníci
externí pracovníci

počet fyzických osob
16
2

přepočtené úvazky
10,2
0,7

Roztříštěnost úvazků mezi více učitelů se v dlouhodobém měřítku řeší.

Nepedagogičtí pracovníci (k 30.9.2014)
interní pracovníci
externí pracovníci

Počet fyzických osob
2
1

Přepočtené úvazky
1,75
0,025

4. Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení a průzkumy talentovaných ţáků proběhly ve školním roce
2014/2015 v červnu po výchovných besídkách pro děti MŠ a prvních ročníků
ZŠ. Zájem uchazečů jako kaţdý rok převýšil kapacitu školy. Lze to přičítat
právě výchovným besídkám, tanečním vystoupením a také aktivitě školy na
veřejnosti. Při tak velké naplněnosti školy je potřeba počítat s tím, ţe ZUŠ si
bude své ţáky pečlivě vybírat a tím bude vytvářen i tlak na pedagogy, aby
zvyšovali kvalitu své práce.
Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí. V hudebním oboru zkoumá
stupeň hudebního nadání – hlasový rozsah, hudební paměť, rytmus a intonaci a
také fyziologické předpoklady ke hře na daný nástroj. V tanečním oboru
rytmickou vyspělost a hudební cítění. Ve výtvarném oboru jsou ţáci vybíráni
podle výtvarného projevu přinesených výkresů a podle práce, kterou vytvoří
během talentové zkoušky. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách
vedeny protokolární záznamy a během měsíce srpna jsou o přijetí ţáků rodiče
informováni.

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2014/2015 absolvovalo celkem 16 ţáků:
Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor

8 absolventů
6 absolventů
2 absolventi

Dvě ţákyně hudebního oboru byly přijaty ke studiu na konzervatoři v Ostravě
v oborech Hra na fagot a Hra na příčnou flétnu.

Hodnocení žáků na konci školního roku:
Stupeň hodnocení
Prospěl s vyznamenáním
Prospěl
Neprospěl
15
254
0

Neklasifikován
1

Výsledky soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT v hudebním oboru:
Okresní kolo:
Smyčc. soubor:

smyčcový soubor ZUŠ - 1. místo

Sólový zpěv:

Tereza Beňová
Daniela Juřicová
Tereza Harašínová
Kateřina Matyášová

- 2. místo
- 2. místo
- 2. místo
- 2. místo

Hra na trubku:

Jakub Hrachovec
Jiří Harašín

- 2.místo
- 2. místo

Hra na hoboj:

Hana Maršálková

- 1. místo

Hra na p. flétnu:

Klára Maršálková

- 1. místo

Hra na z. flétnu:

Adéla Vavrošová
Dominika Jakubíková

- 2. místo
- 2. místo

Hra na fagot:

Terezie Šrámková

- 1. místo

Taneční obor:

I. kategorie – Kuřátka
III. kategorie – Kaleidoskop
IV. kat. – V kapkách deště

- postup do krajského kola
- postup do krajského kola
- účastnický list

Krajské kolo:
Smyčcový soubor:

smyč. soubor ZUŠ

- 3. místo

Hra na hoboj:

Hana Maršálková

- 1. místo

Hra na příčnou flétnu:

Klára Maršálková

- 2. místo

Hra na fagot:

Terezie Šrámková

- 2. místo

Taneční obor:

I. kategorie - Kuřátka
III. kat. – Kaleidoskop

- diplom za vtipný kostým
- diplom za realizaci
tématicky laděného kostýmu

Výsledky pěveckých soutěží:
Oblastní pěvecká soutěţ:

Kateřina Matyášová - 2. místo
Eva Neuwirthová
- 1. místo
Miloš Plecho
- zvláštní ocenění poroty

Krajská přehlídka dětských pěv. sborů:

DPS Zvonečky – stříbrné pásmo

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola má jednoznačnou odpovědnost za své ţáky. Je povinna zajišťovat
bezpečnost a ochranu zdraví ţáků v průběhu všech vzdělávacích aktivit a
současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházení vzniku
rizikového chování.

Na začátku školního roku jsou ţáci poučeni o chování nejen ve škole, ale i mimo
ni. Umělecké vzdělávání by mělo být samo o sobě prevencí neţádoucích projevů
v chování. Přesto není vyloučeno, ţe především v kolektivech můţe k těmto
jevům docházet a je kladeno na zodpovědnost učitelů být připraven na tuto
moţnost a předcházet mu.
V letošním školním roce škola neřešila ţádný váţnější kázeňský přestupek nebo
konflikt.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti
povinnost dalšího vzdělávání. Učitelé naší školy si podle své vlastní volby
vybírají semináře, které jsou pro ně zajímavé a přínosné. Dalším vzděláváním si
učitelé obnovují, udrţují a doplňují kvalifikaci. I výborný a zkušený učitel
potřebuje ke své práci motivaci a inspiraci.

Seminář - klavír

1

Seminář - flétna

2

Seminář - housle

1

Seminář - akordeon

1

Seminář – školní legislativa

2

Seminář – výtvarné techniky
(neakreditovaný)
Školení IZUŠ

2
16

Účetní školy absolvovala:
Vybrané okruhy účetnictví

2

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Kaţdé veřejné vystoupení je pro mladé interprety společensky významné a
výchovně nezastupitelné. Je to zkouška muzikantské zralosti, sebevědomí a
vţdy osobní statečnosti. Naši ţáci a studenti mají během školního roku řadu
příleţitostí se předvést na veřejnosti. První moţností jsou třídní předehrávky,
dalším stupněm prezentace jsou samostatné koncerty ţáků a nejnáročnějšími
jsou vystoupení mimo školu.
O koncertech pořádaných školou a dalších aktivitách informujeme veřejnost
plakáty, na webových stránkách školy a v Oderském zpravodaji. Velmi přínosné
jsou právě pravidelné příspěvky o dění ve škole v Oderském zpravodaji.
Naši ţáci se dostávají do podvědomí veřejnosti i díky ocenění Města Odry. Mezi
oceněnými nejúspěšnějšími ţáky byli v letošním roce všichni ţáci ZUŠ, kteří se
dostali do krajského kola soutěţí vyhlášených MŠMT. Za dlouholetou
pedagogickou činnost získal ocenění v současnosti jiţ bývalý učitel školy pan
Alois Kubica.
Pan učitel Roman Petřík byl členem poroty Okresního kola soutěţe ve hře na
bicí nástroje.
Naše škola spolupracuje se všemi mateřskými,základními a středními školami a
organizacemi v Odrách a blízkém okolí.

Ve školním roce 2014/2015 vystupovali žáci, učitelé a hosté na koncertech :
Září

Koncert kapely JEDNODUŠE – Fr. Panáček, R. Petřík
Koncert CrashDrums – Slezskoostravský hrad, Ostrava
Oderská mlýnice – CrashDrums

Říjen

Vítání občánků, Odry

Listopad

Koncert ţáků v Odrách
Koncert ţáků ve Spálově
Vystoupení TO pro firmu Semperflex Optimit v Odrách
Soustředění bicího oddělení
Workshop „Napříč hudebními styly“
Rozsvícení vánočního stromku ve Vítkově
Vystoupení pro Nadaci Zvoneček
Třídní předehrávky
Koncert kapely JEDNODUŠE – Fr. Panáček, R. Petřík

Prosinec

Rozsvěcování vánočního stromu v Odrách
5 vánočních besídek pro MŠ a ZŠ
Adventní koncert na Pohoři
Vánoční koncert v Odrách
Vystoupení TO pro firmu Mateiciuc v Odrách
Vystoupení TO pro firmu Medi-globe
Vystoupení na Setkání důchodců ve Spálově
Třídní předehrávky
Adventní koncert Datio a Onrášek – A. Jestřebská
Vánoční besídka církevní školy v Odrách – A. Jestřebská
Vánoční koncert HDPS – A. Jestřebská
Večer s cimbálovou muzikou – A. Jestřebská

Leden

Školní kolo soutěţí –

Únor

Okresní kolo soutěţí smyčcových souborů Frenštát pod Radhoštěm
Okresní kolo sólového zpěvu v Příboře
Okresní kolo dechových ţesťových nástrojů + bicích nástrojů
ve Studénce
Předehrávky absolventů
Vítání občánků, Odry – sól. zpěv
Vystoupení (sól. zpěv) na vernisáţi v Katovně Odry
Vystoupení TO pro ZŠ Pohořská v Odrách
Vystoupení TO na plese ve Fulneku
Vystoupení TO na plese v Odrách
Vystoupení se sborem Datio v Domově seniorů – A.Jestřebská

Březen

Koncert souborů
Krajské kolo soutěţe smyčcových souborů v Havířově
Krajská kola soutěţí dech. nástrojů v Orlové
Okresní kolo dech. dřevěných nástrojů ve Frenštátě p. R.
Okresní soutěţní přehlídka TO v N. Jičíně
Pěvecká soutěţ ve Vítkově – sól. zpěv
Pěvecká soutěţ Talent v Havířově (1. a 2. kolo) – sól. zpěv
Soutěţní přehlídka pěv. sborů v Orlové
Vystoupení při Mezinárodním dni ţen na Pohoři – sól. zpěv

sólový zpěv, komorní zpěv,
smyčcový soubor, dechové nástroje
Tříkrálový koncert – komorní sbor
Vystoupení TO pro ZŠ Komenského v Odrách
Novoroční koncert (Janáčkova filharmonie) – H. Rašková

Vystoupení při vernisáţi obrazů M. Hanzelky, Odry
Vystoupení TO při Mezinárodním dni ţen v Heřmánkách
Vystoupení na přehlídce církevních škol v Odrách TO, A. Jestřebská
Workshop s koncertem: GergoBorlai& Dalibor Mráz – R. Petřík

Duben

Koncert nejmladších ţáků
Koncert učitelů
Krajská soutěţní přehlídka TO v N. Jičíně
Vystoupení ţáků na vernisáţi ve Fulneku
Vystoupení ţáků na akci ZŠ Pohořská
Festival pěv. sborů v Itálii, Francii – A. Jestřebská

Květen

Absolventské vystoupení TO
Koncert absolventů
Koncert souborů a účastníků soutěţí
Vystoupení ţáků na koncertě k výročí zaloţení ZŠ ve Spálově
Vystoupení ţáků na Noci kostelů –Kamenka
Vystoupení ke Dni matek v Odrách – sól. zpěv
Vystoupení TO ke Dni matek v Jakubčovicích
Vystoupení ţáků na vernisáţi výstavy v Muzeu Odry
PíseňFest v Odrách
Zlatá nota ve Fulneku – pěv. sbor Zvonečky
Koncert odd. bicích nástrojů
Začarovaná písnička – pěv. soutěţ
Den otevřených dveří v Odrách
Den otevřených dveří ve Spálově
Třídní předehrávky
Koncertní turné Ondrášku – A. Jestřebská
Mezinárodní festival pěv. sborů – A. Jestřebská
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení, církevní škola,
Odry – A. Jestřebská

Červen

6 výchovných besídek pro MŠ a ZŠ
Soustředění sboru a společné vystoupení se sborem ţáků ZUŠ
v Bučovicích
Vystoupení na Fagotovém trienále – T. Šrámková
Třídní předehrávky
4 vystoupení na Oderském dni
3 vystoupení TO - Taneční revue

Koncert ţáků ve Spálově
Závěrečný koncert ţáků se slavnostním vyřazováním
absolventů v Odrách
Den města Vítkova – CrashDrums
Den města Fulnek – CrashDrums
CrashDrums – Unplugged Bílovec
Vítání občánků Odry – sól. zpěv
Vystoupení ţáků na koncertě pro p. Kubicu ve Spálově
Moravskoslezská Sinfonietta – H. Rašková
Červenec

HOREČKY FEST 2015 – CrashDrums
Hustopečské dny – CrashDrums

Srpen

Ostravské dny nové hudby
- Ostravská banda - H. Rašková
- Janáčkova filharmonie Ostrava – H. Rašková

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014/15 nebyla provedena kontrola ČŠI.

10. Základní údaje o hospodaření školy.
viz.příloha

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů
Naše škola se v letošním roce nezapojila do ţádných mezinárodních projektů.
ZUŠ je členem AZUŠ a MÚZY.
Také navázala spolupráci se ZUŠ
v Bučovicích, jejíţ ţáci přijedou do Oder v příštím školním roce na soustředění
a společné vystoupení.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení.

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škole se podařilo získat finanční prostředky ve výši 24.500,- Kč z grantů města
Odry na pořízení polohovacích lavic pro výtvarný obor a na kostýmy pro
vystoupení tanečního oboru.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání
Ve škole nepůsobí odborová organizace. Škola spolupracuje při organizování
svých aktivit s občanským sdruţením Klub přátel školy, s Crash Drums Odry
občanským sdruţením i s dalšími organizacemi města.

15. Závěr
Školní rok 2014/2015 byl rokem náročným, neboť v průběhu školního roku
proběhlo několik konkurzů na post ředitele, a to se projevilo na míře finančních
darů škole.
Je potěšitelné, ţe se nám stále daří zvyšovat počet posluchačů a diváků na našich
koncertech a ţe se ZUŠ Odry dostává do podvědomí obyvatelů jako důleţitá
součást kulturního dění ve městě. Spolupráce s městem Odry, zdejšími školami
a institucemi zůstala na vysoké úrovni.

Těší nás, ţe se škola stává pro obyvatele města místem, které má velký přínos
pro výchovu mladé generace. Chceme být i nadále školou, která učí děti
v příjemném prostředí. Prioritou je nám spokojený ţák, a ten potřebuje přátelské
a podporující prostředí a vstřícné zacházení. Vzhledem k velikosti školy je pro
nás prioritou týmová práce, při které zapojíme co nejvíce ţáků a pedagogů do
společných projektů.
Výroční zprávu zpracoval: Ing. Radek Zajac
V Odrách dne 20.10.2015

Zpráva o hospodaření za rok 2014
Základní umělecká škola, Odry, příspěvková organizace
Počet zaměstnanců - přepočtený dle úvazku:
z toho:
pedagogové
ostatní pracovníci

12,900
11,104
1,800
Hlavní
Doplňková činnost
čínnost
v Kč
6 036 157
7 200
6 033 272
7 200
2 884
0

Celkové výnosy za rok 2014 činily:
Celkové náklady za rok 2014 činily:
Hospodářský výsledek:
Dotace na provoz z KÚ a od obce

UZ 33353

Platy bez OON
Zákonné soc. a zdrav.
pojištění
FKSP
ONIV náhrady
přímý ONIV stravování

UZ 33052

UZ 5

Čerpání
Kč

Rozdíl
Kč

Plnění
v%

přímé náklady na
vzdělávání
prostředky na platy

UZ 33051

Dotace
Kč

ONIV pořízení učebních
pomůcek
celkem UZ 33353-dotace
KÚ
Rozvojový program
prostředky na platy
Zákonné soc. a zdrav.
pojištění
FKSP
celkem UZ 33051-dotace
KÚ
Rozvojový program
prostředky na platy
Zákonné soc. a zdrav.
pojištění
FKSP
celkem UZ 33052- dotace
KÚ

přímé náklady na
vzdělávání
použití fondu odměn
Platy bez OON
Zákonné soc. a zdrav.
pojištění
FKSP
ONIV náhrady
přímý ONIV stravování
celkem UZ 5 - vlastní
zdroje ZUŠ

3 646
000
110
000
1 277
000
37 000
6 000
0

3 646 000

0

100,00

110 000

0

100,00

1 244 292
36 603
14 291
0

-32 708
97,44
-397
98,93
8 291 x
0
x

24 814

24 814

x

5 076
000

5 076 000

0

100,00

6 486

6 486

0

100,00

2 205
65

2 205
65

0
0

100,00
100,00

8 756

8 756

0

100,00

16 792

16 792

0

100,00

5 709
168

5 709
168

0
0

100,00
100,00

22 669

22 669

0

100,00

0
0

0
0

x
x

x
x

0
0
0
0

0
0
0
0

x
x
x
x

x
x
x
x

0

0

x

x

Dotace Čerpání
Madla pro taneční obor
Lavice pro výtvarný obor
Panel na výstavu prací VO

Dataprojektor
celkem
Dary:
Semperflex s.r.o. Muzikál
Fyz.osoba

celkem

Vybrané ukazatelé - náklady z vl. zdrojů

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
35 000
35 000
Dary
Čerpání
20 000
0
500
500
20 000
500

Dary

Náklady
ZUŠ

Dotace
Město

celkem
-12
0 905,00
155
0 016,00

Odpisy
Spotřeba energie (voda, teplo,
elektřina)

0

-12 905

0

155 016

Spotřeba materiálu TO

0

40 787

10 000

Spotřeba materiálu VO

0

11 303

20 000

Spotřeba materiálu HO

7 328

21 568

5 000

Spotřeba mateiálu pro pěvecký sbor

10 000

6 382

0

Spotřeba materiálu pro bicí oddělení

1 700

5 029

0

Celkem spotřeba materiálu pro TO, VO, HO

19 028

85 069

35 000

Pořízení DDHM

43 627

349 921

35 000

Oprava a udržování majetku

0

48 590

0

Cestovné

0

18 741

0

Ostatní služby

0

164 461

0

Vyrané ukazatelé - výnosy
Školné+půjčovné

Plán Skutečnost
880
300
891 560

Rozdíl
11 260

50
787,00
31
303,00
33
896,00
16
382,00
6
729,00
139
097,00
428
547,64
48
590,00
18
741,00
164
461,00
Plnění
v%
101,28

Všechny náklady a výnosy jsou podrobně rozepsány ve Výroční zprávě o hospodaření ZUŠ za rok
2014.
V Odrách 31/08/2015
Zpracovala: Iveta Šťastná

