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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. 

mailto:info@zusmsol.cz
http://zusmsol.cz/
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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 MgA. Vojmír Křupka), na keramiku (Mgr. 
Veronika Blažková), v tomto školním roce jsme otevřeli třídu zaměřenou na multimédia (Mgr. 
Anna Ševčíková). 
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 5 – 18 let: 615 
Počet žáků studia pro dospělé – SŠ, VOŠ: 9 
počet žáků celkem: 624 
počet studentů studia pro dospělé – VŠ, pracující: 14 
 
Počet žáků v jednotlivých ročnících: 
PV 1.roč. 67 
PV 2.roč. 56 
1.roč.  66 
2.roč.  64 
3.roč.  48 
4.roč.  65 
5.roč.  73 
6.roč.  37 
7.roč.  55 
RS I.st. 2 
I.roč.  37 
II.roč.  27 
III.roč.  18 
SPD/SŠ, VOŠ 9 
RS II. st.  2 
 
Počet tříd: 56 
 
Počet nově přijatých žáků k 30. 6. 2011 : 97 
Počet nově přijatých žáků k 30. 9. 2011: 129 
Počet žáků hlásících se na vyšší stupeň školy:  23 
Počet žáků přijatých na vyšší stupeň školy: 20 přijato, 3 nepřijati, 2 nedali vědět výsledek 
 
 
 
 
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
Počet pedagogických pracovníků školy: 12 
VŠ vzdělání: 12 
Zaměstnanci studující VŠ: 0  
 
Jméno Nejvyšší dosažené 

vzdělání, aprobace 
Délka praxe k 1.9.2010  
(v letech) 

   
vyučující VŠ, FaVU Banská Bystrica 2,1 
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Ateliér současné malby 
vyučující VŠ, FaVU Brno, PdF Brno 0 
vyučující VŠ, PdF UP, R-Vv 5-12 27,11  
vyučující VŠ, Ostravská univerzita, 

PdF, Č-Vv 5-12 
24,07 

vyučující VŠ, PdF UP, R-Vv 5-12 19,53 
vyučující   
vyučující VŠ, PdF UP, Vv pro ZUŠ 12,51 
vyučující VŠ, PdF UP, Vv pro ZUŠ 9,12 
vyučující VŠ, PdF UP, UHK 

Vv pro ZUŠ 
3,87 

vyučující VŠ, FF UP, Č-Vv 5-12, 
DAMU – obor Loutkářská 
scénografie 

30,83 

vyučující VŠ, FAMU  42,75 
vyučující VŠ, PdF UP, uč. VV pro ZUŠ 4,83  
 

 

Počet ostatních zaměstnanců školy: 2 
 
Počet žáků na učitele: 73,4  
 
Organizační struktura: 
 
 
                                                                                     ředitelka školy 
 
                                                                                   /                   \   \ 
                                                pedagogičtí pracovníci         sekretářka       uklízečka                                                                                                             
 
 
 
5. 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 5 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.  
 
 
 



7 

 

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

 
Začátek školního roku 2011/12 byl především ve znamení organizace celostátního kola 
11. Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ „Oči dokořán“, kterou byla pověřena 
ředitelka školy. 
Mimo organizace poroty ústředního kola, vlastní instalace výstavy v rozlehlých prostorách 
bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku a přípravy třídenního semináře pro 
zúčastněné učitele a hosty (cca 300 osob) vzniklo dvojDVD se záznamem slavnostní 
vernisáže a především s metodicky uspořádanou dokumentací výstavy.  
Pořádání ústředního kola VO ZUŠ ČR bylo podpořeno grantem MŠMT ve výši 170 000,- Kč. 
Na podporu uspořádání výstavy se podařilo získat od Statutárního města Olomouce grant ve 
výši 10 000,- Kč 
 
  
Ředitelka školy i nadále pracovala ve funkci předsedkyně 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 spolupráci s koordinačním týmem pro tvorbu Rámcového 
vzdělávacího programu pro ZUV, absolvovala několik školení tzv. „světlonošů“ pro 
konzultační činnost v rámci tvorby ŠVP na školách, vedla semináře o tvorbě ŠVP pro 
výtvarný obor jako lektorka vzdělávacích institucí NIDV, Fakt a s.r.o. Stejné semináře 
organizovala i pro učitele VO ZUŠ Olomouckého kraje. 
 

Na návrh ředitelky školy byla dne 28. 3. 2012 oceněna bývalá ředitelka školy dr. Eva 
Pešáková čestným titulem „Pedagog Olomouckého kraje“. Navržena byla za přínos pro 
rozvoj výtvarné pedagogiky v kraji – stála u zrodu Společnosti malíře Jana Zrzavého, která 
pořádá vzdělávací semináře pro učitele VO, společnost dlouhé roky vedla a organizovala její 
činnost. 
 

Škola organizovala několik samostatných výstav prací žáků školy – zámek Čakovice (ve 
spolupráci se ZUŠ Čakovice), Galerie ZUŠ Uničov, zámek Náměšť na Hané, Galerie ZUŠ M. 
Stibora Olomouc. 
Jako každoročně se žáci školy účastnili soutěží a přehlídek dětského výtvarného projevu 
doma i v zahraničí. 
 
Jako každoročně se podařilo získat z rozpočtu Statutárního města Olomouce grant na 
provoz galerie 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 2011/12 byly v galerii školy uspořádány tyto výstavy: 
 

Září:   
„Vítáme vás“ – výstava prací žáků ZUŠ M. Stibora 
 
Říjen: 
„Stopy lidí“ – výstava fotografií bývalé žačky ZUŠ Jitky Brabcové 
 
Listopad: 
„PRAKTIK“ – výstava prací studentů střední školy obchodu, gastronomie a designu 
Praktik s.r.o., Olomouc,  obor Výstavní tvorba a bytový design a Grafický design 
 
Prosinec -  Leden: 
„České Vánoce“ – výstava prací žáků ZUŠ M. Stibora 
 
Leden - Únor: 
 „Sympózium Anička“ – práce absolventů KVV PDF UP Olomouc 
 
Březen: 
„Linie v ploše, linie v prostoru“ – výtvarný projekt studentů gymnázia Hejčín 
 
Duben: 
„TAJEMSTVÍ TVARU III.“ – maturitní práce studentů Slovanského gymnázia  
 
Květen: 
„PO“ – výstava bývalé žákyně, absolventky FaVU Brno Ivy Hrubošové 
 
Červen: 
Absolventi 2011/12 – 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 2011/12 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 

 

2.10. vernisáž 11. Národní přehlídky VO ZUŠ „Oči dokořán 2011“, Šternberk. 
cyklus vzdělávacích seminářů – účast i zájemci z řad studentů školy 
  

7. 10. zájezd se žáky do Šternberka, komentovaná prohlídka výstavy „Oči 
dokořán“, vedla J. Tláskalová 
 



9 

 

10. 10. 
17.00 

vernisáž výstavy „Po stopách lidí“ J. Brabcové ve školní galerii, beseda 
s autorkou o výtvarné reportážní fotografii 
 

2. 11. „PRAKTIK“ – výstava prací studentů střední školy obchodu, 
gastronomie a designu Praktik s.r.o., Olomouc,  obor Výstavní tvorba 
a bytový design a Grafický design 

Beseda s vyučující o studiu na této škole, o možnostech profesního 
uplatnění po absolvování školy 
 

1. 12. výstava prací žáků školy na zimní téma, v rámci vernisáže stínové divadlo 
pod vedením A. Ševčíkové 
 

12 . 1. Instalace výstavy „Ti, kteří tančí s vlky“ 

21. 1. 
9.30 – 15.00 

Tvorba ŠVP pro výtvarníky – přednáška a workshop, vede ak.soch. V. 
Roeselová 
 

23. 2.  
10.00 

„Leonardo da Vinci – malíř milánského dvora“ – projekce výstavy, kino 
Metropol 

1. – 31. 3. výstava ve školní galerii „Linie v ploše, linie v prostoru“, studenti gymnázia 
Hejčín 
 

2. 4. instalace výstavy „Tajemství tvaru“ ve školní galerii (Slovan. gymnázium) 

22. 4. odvoz prací do Čakovic, instalace 

30. 4. instalace výstavy pobočky ZUŠ M.S. Dolany v budově Regionálního centra 
Olomouc „Jaření“ 
 

3. 5. 
18.00 

vernisáž výstavy Ivy Hrubošové „PO“ ve školní galerii 

6. 5. 
15.00 

vernisáž výstavy pobočky školy v Náměšti na Hané „Náměšť známá i 
neznámá…“ 
 

5. 6. 9.00 instalace výstavy „Absolventi 2012“ – školní galerie 

4. – 7. 6. dny otevřených dveří 

18. 6. zájezd se žáky do skanzenu Příkazy 

  

  

 

 

 
VÝSTAVY A SOUTĚŽE, kterých se zúčastnili žáci školy 
 
soutěže 
 
„MISTŘI STAVITELÉ“ – DDM, Olomouc, duben 2012 
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11. Národní přehlídka výtvarného oboru základních uměleckých škol ČR „OČI 
DOKOŘÁN“ – ústřední kolo 

 

„LIDICE 2012“ – 40. Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Termín konání: červen 2012 
 
„VÝTVARNÉ ALTERNATÍVY“, celoslovenská soutěž s mezinárodní účastí, XII. bienále, 
Považská Bystrica, červen 2012 
 
 Mezinárodní výtvarná soutěž pro členské státy EU přes internet  „INŠTALÁCIA 2012“ 
Považská Bystrica, červen 2012 
 
„CESTY DVOU BRATŘÍ“ - památník Velká Morava, únor 2012 
 
„POHÁDKY O VODĚ“ - povodí Moravy, březen 2012 
 
„TORUŇ“ - soutěžní přehlídka dětské grafiky, Polsko 

 

„Život vody i ve vodě“ - fotografická soutěž, Litovelské pomoraví  
 

 
 

Samostatné výstavy prací žáků školy 
 
 
„Proměny v čase“ – galerie zámku v Čakovicích 
Termín konání: duben 2012 

 

„Jaření“ - výstava pobočky školy v Dolanech pod vedením Mgr. Lisé v budově RCO 

 

„Náměšť známá i neznámá“ – galerie zámku v Náměšti na Hané, květen 2012, výstava 
prací žáků pobočky školy pod vedením Mgr. Ševčíkové a Mgr. Blažkové 

 

 „Absolventi 2011-12“- galerie ZUŠ M. Stibora, červen 2012 

 

„Krajiny 2011“, galerie ZUŠ Uničov 
výstava prací žáků Mgr. A. Ševčíkové, prosinec 2011 

 

 

 

 

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ v soutěžích, kterých se zúčastnili žáci školy 

Jmenný seznam účastníků viz příloha 
 
 
 
-   LIDICE 2012 – 40. Mezinárodní dětská výtvarná výstava 
Termín konání: červen 2012 
 
Název:    „Jiří Trnka“ 
 
Termín konání:  březen  2012 
 
Vyučující  Jmenný seznam oceněných žáků a prací  

Hrubošová Amálie Černá, 13 let - čestné uznání 
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Stodůlková loutky „Brambory“ -Medaile za kolekci 
žáci 8 – 13 let 
 

Moupic - čestné uznání 

  

Ševčíková - čestné uznání 

 

 
 -   Mezinárodní výtvarná soutěž pro členské státy EU přes internet   
„INŠTALÁCIA 2012“ Považská Bystrica, červen 2012 
 
Vyučující  Jmenný seznam vystavujících žáků a prací  

Ševčíková projekt „Narozená z dvóma zóbkama“  
Tereza  Vyhlídalová, 17 let,  video,cena 
Tereza Žáčková, 17 let, video, cena 
Oliver M. Liščák, 12 let, video, cena 

 

 

 

 
-   „Mistři stavitelé“ – DDM Olomouc, duben 2012 
 

 

Vyučující  Jmenný seznam vystavujících žáků a prací  

Lisá Jiří Heda,9 let, Mraveniště -cena 
Lukáš Pátek ,10 let-cena 
Ondřej Bílek ,10 let – cena 
Kristýna Tomanová ,6 let –Kde spí ježek – cena 

 

 

 

 

 

„Život vody i ve vodě“ - fotografická soutěž, Litovelské pomoraví 
 

 

Vyučující  Jmenný seznam vystavujících žáků a prací  

Valušková E. Holásková, 17 let  - 1. místo 

 

 

 

 

 

-   11. Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ ČR „OČI DOKOŘÁN“ 
Ústřední kolo září 2011 

  

   

    
Mgr. Veronika Blažková B – řada Cestování, příběhy 

lidí 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

Dr. Zuzana Hrubošová B – řada na téma Krabička 
Krabička jinak 
 

CENA POROTY NÁRODNÍHO KOLA  

Mgr.Art. Adéla Janská B – řada na téma Krabička 
Zvířátko na cestě v krajině 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 
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krabičkové  
 

Mgr. Helena Lisá B – řada Déšť a vysychání 
kaluží, Mechy 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

    
Mgr. Zdeněk Moupic B – řada Kaktusy OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 

VYBRÁNO K INSTALACI 
 

 

Mgr. Libuše Našová A – jednotlivé práce 
„Vozembouchy“ 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

Mgr. Iveta Stodůlková B – řada Formy a formičky 
 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

 B – řada Od symbolismu k 
Shakespearovi 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

 B – řada Obaly a potisky 
 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

Mgr. Anna Ševčíková B – řada Dech 
 
 

OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

Mgr. Jitka Tláskalová B – řada na téma Krabička 
Krabička jako východisko 
 

CENA POROTY NÁRODNÍHO KOLA  

MgA. Milena Valušková B - řada Příběh (foto) OCENĚNÍ V ÚSTŘEDNÍM KOLE – 
VYBRÁNO K INSTALACI 

 

 

 
 
 
 
-   „POHÁDKY O VODĚ“ 
Termín konání: březen 2012 
pořádá Povodí Moravy a.s. 
 
Vyučující  Jmenný seznam oceněných žáků a prací  

Lisá T.Dobrovolná, 5 let-CENA 
A.Hansens,11let- CENA 
 

Ševčíková Sára Ševčíková- 9 let, vodní svět, CENA 
 Filip Malíček- 11 let, vodní svět, CENA  
Mirka Šteierová-9 let, vodní svět, CENA 
Ester Ignačáková-9 let, vodní svět CENA 

 

 
 
 
 
 
Údaje o školních, mimoškolních a sebevzdělávacích aktivitách ředitelky školy 
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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  
 
září - říjen organizace poroty 11. Národní přehlídky VO ZUŠ ČR „Oči dokořán 2011“ 

 organizace vzdělávacího semináře pro učitele VO ZUŠ v rámci zahájení 
výstavy Národní přehlídky (zajištění lektorů, zázemí pro přednášky) 
 

 organizace zajištění ubytování, stravování účastníků semináře 

26. 9.  jednání výtvarné sekce ÚUR ZUŠ ČR, Šternberk 

1. - 2. 12. Lektorka semináře k tvorbě ŠVP pro výtvarné obory – Praha, Středočeský 
kraj, Fakta s.r.o. 
 

 9. 12. Lektorka semináře k tvorbě ŠVP pro výtvarné obory – Zlínský kraj, ZlínArt 

6. - 7. 1. Workshop „Supervize ŠVP“ pro lektory, pořádá VÚP Praha - účast 

17. - 18. 1. Lektorka semináře „Supervize ŠVP“ Jihomoravský kraj  

21. 1. Tvorba ŠVP pro výtvarníky – přednáška a workshop, vede ak.soch. V. 
Roeselová, pro učitele Olomouckého a Moravskoslezského kraje pořádá ZUŠ 
M. Stibora 
 

 jednání Kolegia předsedy ÚUR ZUŠ ČR 

8. 11.  jednání ÚUR ZUŠ ČR, MŠMT, Praha 

 

 

 

 

Ředitelka školy – předsedkyně sekce VO Okresní a Krajské UR ZUŠ   
 
 
 

Jednání Okresní umělecké rady 
 

9.11. 
 

Jednání Krajské umělecké rady 

24. 11. 
9.00 – 13.00 

setkání učitelů VO ZUŠ Olomouckého kraje k tvorbě ŠVP, ZUŠ M. Stibora 
Olomouc 
 

 

 
 
Ředitelka školy – další aktivity 
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2. - 6. 9. členka zkušební komise – obhajoby diplomových prací, KVV, PdF UP 
Olomouc  
 

14. - 15. 10. Účast na semináři pro management ZUŠ a koordinátory ŠVP, poř. NIDV 
Olomouc 
 

18. - 19. 10. Porada ředitelů a ekonomů škol zřizovaných Olomouckým krajem, Přerov – 
účast 
 

20. - 21. 10. Valná hromada Asociace ZUŠ ČR, Teplice - účast 

9. - 10. 11. Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ ČR, Praha, Fakta s.r.o. 
- účast 
 

24. 1. Supervize ŠVP Olomoucký kraj – vede Mgr. O. Langr - účast  

8. - 9. 2. pracovní porada ředitelů ZUŠ Olomouckého kraje se zřizovateli a představiteli 
obcí OK - účast 
 

 

20. - 21. 3. Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků ZUŠ, Praha, Fakta s.r.o.  

28. 3.  „Pedagog Olomouckého kraje“ – ocenění bývalé kolegyně dr. Evy Pešákové. 
nominovala škola, účast 
 

 

11. - 12. 4. Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací zřízovaných OK, Přerov – 
účast 
 

 

 

červen 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 pomoc při odinstalování přehlídky ve Šternberku a při instalaci nár. kola 

tamtéž, instalace ve školní galerii 
-účasti na seminářích – Šternberk 1.,2.10., seminář k tvorbě švp 14.-15.10. 
Olomouc, seminář s V. Roeselovou k švp 21.1.,  
seminář k švp s O. Langerem 24.1. 
práce při sestavování švp 
pomoc při instalaci ve školní galerii 
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pomoc při přijímací zkouškách 
Kolektivní výstava v Udine (IT), září 2011 
Účast na BP portrait award 2012, National Gallery London (UK) 
Kolektivní výstava Tendence 2011, Veterán aréna, Olomouc 
Kolektivní výstava, Městská galerie Karlovy Vary 
Kolektivní výstava Přátelská setkání VIII. Galerie Patro,Olomouc 
Sympozium v Benátkách a Udine  
 

Blažková pomoc při odinstalování přehlídky ve Šternberku a při instalaci nár. kola 
tamtéž, instalace ve školní galerii  
účasti na seminářích – Šternberk 1.,2.10., seminář k tvorbě švp 14.-15.10. 
Olomouc 
péče o keramické materiály a chod keramické pece 
organizace a příprava výstavy „Náměšť známá i Neznámá“ 
vedení pobočky v Náměšti na Hané 
práce při sestavování ŠVP 
vedení pobočky v Náměšti na Hané 
studium dramatické výchovy na DAMU v Praze: využívání získaných 
poznatků ve výuce na ZUŠ (využívání dramatických her při motivacích, 
získávání přehledu o dětské literatuře atd.) 
studium anglického jazyka v rámci studia na DAMU v Praze 
Absolvování týdenního keramického kurzu v Kohoutově zaměřeného na 
tvorbu japonských panenek a masek kabuki (červenec  2012) 
 

Lisá  pomoc při odinstalování přehlídky ve Šternberku a při instalaci nár. kola 
tamtéž, instalace ve školní galerii  
účasti na seminářích – Šternberk 1.,2.10., seminář k tvorbě švp 14.-15.10. 
Olomouc, seminář s V. Roeselovou k švp 21.1., seminář k švp s O. Langerem 
24.1. 
práce při sestavování švp 
vedení praxe  
účast s žáky na filmovém projektu Leonardo da Vinci 
vedení ped.praxe-Lážová,Blažek 
Instalace výstavy pobočky JAŘENÍ ,RAŠENÍ,květen 
účast s žáky na školní exkurzi v Příkazech 
předsedkyně maturitní zkušební komise v DC Topolany 
 

Moupic pomoc při odinstalování přehlídky ve Šternberku a při instalaci nár. kola 
tamtéž, instalace ve školní galerii 
účasti na seminářích – Šternberk 1.,2.10., seminář k tvorbě švp 14.-15.10. 
Olomouc, seminář s V. Roesselovou k švp 21.1., seminář k švp s O. 
Langerem 24.1. 
práce při sestavování švp 
příprava studentů na talentové zkoušky 
vedení ped. praxe – H. Šebelová 
starost o sklad materiálu 
5.-7.4.2012 účast na porotě MDVV Lidice 
pomoc při přijímací zkouškách 
účast s žáky na školní exkurzi v Příkazích 
vedení pedag. praxe – L. Fulíková 
pravidelný zápis stavu el. energie 
 

Stodůlka Pomoc při instalacích ve školní galerii, při úklidech a stěhování nábytku 
Přestěhování celé třídy do nové místnosti ve Velké Bystřici 
Pokladník KRPŠ 
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Pomoc při instalaci ve Šternberku 
Seminář ve Šternberku 
Švp - práce na tvorbě 
Vedení ped.praxe – Krosh 
Příprava studentů k tal.zkouškám 
Vedení archivu školních výstav 
Správce el.spotřebičů 
Olomoucké galerie-vycházka se staršími žáky- 14. 4. 
29. 2. Nová média ve VV - Konvikt 
 

Iva 
Hrubošová 
 

pomoc při instalaci výstavy  „Náměšť známá i neznámá“ 
tvorba pozvánky k výstavě a pomoc při instalaci výstavy Absolventů 2012 
účast s žáky na školní exkurzi v Příkazích 
samostatná výstava PO v galerii ZUŠ – květen 2012 
 

Ševčíková 28. 9. 2011 instalace Šternberk 
1.- 2. 10. 2011 seminář Šternberk 
14. 10. 2011 návštěva  animačního programu Arcidiecézní muzeum - 
Středověká tapiserie  
pořádání výstavy „ Krajina“ v Nové galerii Zuš Uničov1.12. 2011 – 2. 1. 2012 
pořádání výstavy “Tanec s vlky“- školní galerie Zuš M. Stibora 5.1.- 29. 2. 
2012 
výroba novoročního přání, tvorba plakátu k výstavám 
nacvičení vystoupení k vánoční výstavě- stínové divadlo na motivy vánoční 
koledy 
21.1. 2012 účast na semináři Švp - Roeselová 
tvorba švp 
vedení pobočky v Náměšti na Hané 
23. 2. 2012 účast se žáky na filmovém dokumentu o Leonardu da Vinci, 
tvorba plakátu k výstavě „ Náměšť známá i neznámá“ - organizace a příprava 
výstavy, vernisáž 6. 5. 2012 
5. 6. instalace výstavy absolventů 
práce při sestavování ŠVP 
Návštěva výstavy Františka Skály se studenty 
vedení ped.praxe- Hučínová 
obesílání soutěže – Toruň, soutěž Pohádky o vodě 
Příprava studentů k tal.zkouškám 
16. - 21. 6. 2012 mezinárodní umělecká dílna PB. Slovensko- se žáky 
12. 6. Návštěva Arcidiecézního muzea - Stín kvetoucí sakury 
12. 6. Návštěva Arcidiecézního muzea- haptické výstavy-Doteky 
Olomouckého hradu a vytvoření animačního programu 
Červenec- účast na výtvarném sympósiu Tanec s vlky, návštěva výstav, 
Studování odborné literatury-dramatického zaměření k hledání inspirace pro 
tvorbu motivací 
kurz němčiny pro začátečníky 
29 .2. 2012 účast na přednášce – Vv ve světě současného umění a 
technologií 
kurz němčiny pro začátečníky 
návštěva výstav 
 

Tláskalová  Vedení školní knihovny 
instalace Šternberk 
1.- 2. 10. seminář Šternberk 
listopad: instalace, zahájení a odinstalování výstavy školy Praktik 
exkurze se studenty na výstavu Národní přehlídky ZUŠ ve Šternberku 
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září -  účast na výstavě v Orlické galerii 
říjen – Rada Artama + dvoudenní seminář v Praze 
23. 1. Arcidiecesní muzeum- se studenty návštěva filmu Čaroděj ze země OZ 
(III.A) 
23. 2. organizace společné návštěvy filmu o výstavě Leonarda 
30. 3. MMU – výstava ČS fotografie 
(III.B,III.C,7.G) 
22. - 23. 4. instalace výstavy ZUŠ na zámku v Čakovicích 
5. 6. instalace výstavy absolventů ZUŠ 
8. 6. výstava maturantů VO školy Praktik ( III.C, 7.G) 
duben - příprava zrušeného semináře Artama 
24. 5. jednání rady Artama Praha 
 

Valušková realizace autorských kalendářů 
PF přání 
Autorská publikace „Třináct zastavení v moravské krajině“ 
- příprava žáků na fotosoutěž   
Život vody i ve vodě (E. Holásková 1. místo) 
Komentovaná prohlídka v Muzeu umění. 
Návštěvy galerií – Patro, Galerie G. 
organizace přednášky studenta fotografie na UTB ve Zlíně 
Účast na výstavě INTER ACTIO galerie G, Olomouc. 
Zastoupena na výstavě „Civilizované iluze“ ze sbírek Muzea umění v 
Olomouci 

 

 
 
 
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 
 

 
 
semináře v rámci 
zahájení Národní 
přehlídky ve 
Štbku, říjen 2011 
 

doc. V. Havlík, PdF UP Olomouc: „Současné pojetí akční tvorby“ 
doc. Tomáš Chorý, PdF UP Olomouc: „Základy grafického designu“ 
ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha: „Fotografie jako cesta“ 

21. 1. 2012 ak. soch. Věra Roeselová, UK Praha: „Individuální školní vzdělávací 
programy“ 
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ZUŠ M. Stibora pořádala vzdělávací semináře a besedy pro studenty školy, kterých se 
účastnili i vyučující: 
 

   
7. 10. zájezd se žáky do Šternberka, komentovaná prohlídka výstavy „Oči 

dokořán“ - projektová tvorba, vedla J. Tláskalová 
 

10. 10. 
 

doplňující program vernisáže výstavy „Po stopách lidí“ J. Brabcové ve 
školní galerii, beseda s autorkou o výtvarné reportážní fotografii 
 

2. 11. beseda s vyučujícími Střední školy obchodu, gastronomie a designu 
Praktik s.r.o., Olomouc,  obor Výstavní tvorba a bytový design a Grafický 
design o podobě studia a možnostech profesního uplatnění  

 

 

 
Vyučující si dle svého zájmu mohli vybrat z nabídky dalších vzdělávacích institucí (školení 
k videoartu – Ševčíková, workshop o japonské keramice – Blažková, 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 

Školení k organizování a poskytování 
první pomoci  

Vzděl. institut 
Prostějov 

Účast Křupka 

 

 Vstupní školení – Křupka, I. Hrubošová 

 Pravidelné interní školení – všichni vyučující 
 
 
 
 
9. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 
  
S odvoláním na zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. byla na škole prováděna vnitřní 
kontrolní činnost. 
 
16. 12. 2011 byla na škole provedena kontrola z Krajské hygienické stanice 
 
K 31. 12. 2011 byla provedena inventarizace majetku školy. 
 
 

 
 
10. DALŠÍ SLEDOVANÉ OBLASTI 
 
 

Zahraniční aktivity školy 
 
 

Škola se snažila prostřednictvím zahraničního oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje 
navázat kontakty s jinými partnerskými regiony Olomouckého kraje, odezva však byla téměř 
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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 Olomouodci – pomoc při výzdobě budov škol 
       

 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 

 
 
 
 
 
11. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY – kalendářní rok 2011 
 

 
Škola pracovala s vyrovnaným rozpočtem. V roce 2011 byl dosažen zisk 200 545,- Kč v hlavní 
činnosti a 1 721 Kč v hospodářské činnosti. 
 
získané dotace ze státního rozpočtu: 
příspěvky KÚ 3 874 400 Kč na přímé náklady 
     207 900 Kč na posílení platové úrovně pedagogů 
     112 000 Kč na odpisy 
     300 000 Kč na opravu parkoviště před školou a nátěr fasády 
dotace od jiných poskytovatelů: 
příspěvky SMO      5 000 Kč na Provoz galerie ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci 
      15 000 Kč na realizaci Národní přehlídky VO ZUŠ Oči dokořán 2011 
(Na jaře roku 2012 byla uskutečněna akce „Úprava vstupního prostranství školy“ a v průběhu letních 
prázdnin "Nátěr fasády školy" na budově Pionýrská 4, viz hospodaření 2012). 
 

Detailní komentář je součástí rozborů hospodaření za rok 2011. 
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V Olomouci 15. října 2012                                                      PaedDr. Zuzana Hrubošová  
             ředitelka školy 
 
 

 


