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Základní údaje o škole  
Název školy:  Základní umělecká škola Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace  
Sídlo školy:  Čapkova 6, 795 01 Rýmařov 
Další místa poskytovaného vzdělání: 
  Divadelní 10, 795 01 Rýmařov, 
  Školní 178, 793 51 Břidličná 
  Národní 15, 795 01 Rýmařov 
Identifikátor zařízení:  600 003 850 
Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj 
Adresa zřizovatele:  28. října 117, 702 18 Ostrava  
Ředitel školy:   Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol:  12. 6. 1996 
Poslední změna zařazení: 20. 4. 2006 
IČO:    00852481 
Kontakt na zařízení:  

telefon: 739345508, 595538302 
e-mail:  kancelar@zusrymarov.cz 
www:    www.zusrymarov.cz  

Kapacita školy dle zařazení:   440 žáků 
Cílová kapacita školy:           440 žáků 
Rada školy:   není zřízena 

 
 
 
 
 
 
 

 
  V tomto školním roce nebyly podány a tudíž ani vyřizovány žádné žádosti podle 
zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
  Souhlas rodičů či zákonných zástupců – s pořizováním a použitím fotodokumentace, 
videozáznamů a audiozáznamů při práci s žáky a se zveřejňováním výsledků školní práce a 
úspěchů žáků v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, a to formou uvedení jména 
a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie a popř. videozáznamu 
v propagačních materiálech školy, v kronice školy, na internetových stránkách školy, na 
nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích 
zabývajících se činností školy – je řešen formou písemného souhlasu uvedeného v přihlášce 
žáka, případně na zvláštním papíře. 
  Ochrana osobních údajů žáků i učitelů je ošetřena podle zákona č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů a podle směrnice GDPR. 

mailto:kancelar@zusrymarov.cz
http://www.zusrymarov.cz/
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Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 
 

Hudební obor 155 žáků 

Výtvarný obor 129 žáků 

Literárně dramatický obor 60 žáků 

Taneční obor 54 žáků 

Celkem 398 žáků 

= údaje z 30. 9. 2018 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 
včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 
absolutorií 
 
počet úspěšných absolventů 

 
= údaje k 28. 6. 2019 

Hudební obor 50 

Výtvarný obor   5 žáků 

Literárně dramatický obor   5 žáků 

Taneční obor   9 žáků 

Celkem 34 žáků 

 

 

 Prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 

Hudební obor 142 žáků 11 žáků 0 žáků 

Výtvarný obor 112 žáků 17 žáků 0 žáků 

Literárně 
dramatický obor 49 žáků 9 žáků 

0 žáků 

Taneční obor 41 žáků 9 žáků 0 žáků 

Celkem 344 žáků 46 žáků 0 žáků 
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Výše úplaty za vzdělávání v jednotlivých oborech (dle §8 Vyhlášky 
MŠMT č. 70/2019 Sb.) ve školním roce 2018/2019: 

HO – individuální výuka 1500,- Kč za pololetí (3000,- za rok) 

HO – skupinová výuka 1300,- Kč za pololetí (2600,- za rok) 

HO – přípravné studium  1250,- Kč za pololetí (2500,- za rok) 

VO  1250,- Kč za pololetí (2500,- za rok) 

LDO  750,- Kč za pololetí (1500,- za rok) 

TO 1000,- Kč za pololetí (2000,- za rok) 

(HO = hudební obor, VO = výtvarný obor, LDO = literárně dramatický obor, TO = taneční 
obor) 
 
 

Přehled pracovníků školy 
- personální zabezpečení chodu školy je zajištěno na vysoké úrovni, z hlediska 

kvalifikovanosti pedagogických i nepedagogických pracovníků splňuje škola 
požadavky téměř stoprocentně (dva učitelé jsou dlouhodobými výkonnými 
umělci). 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 
následném přijetí do školy 

- Přijímací řízení proběhlo ve školním roce 2018/2019 na počátku června a během 
září 2018. V regionu, jehož centrem je Rýmařov, lze vysledovat výrazný úbytek 
obyvatelstva. To je něco, co je zcela mimo naši kontrolu a nemáme prostředky, jak 
tento trend ovlivnit. Po přijímacích zkouškách je vždy zhruba 40 dětí, které nejsme 
schopni přijmout. Je ale pravda, že pokud v červnu některé děti nepřijmeme, v září 
už mají svůj čas vyřešený jinak. Pokud se snad v září místo uvolní (především vlivem 
politováníhodné fluktuace obyvatelstva), nejsou už odmítnuté děti dostupné a do 
ZUŠ často nenastoupí. 

- Škola se velmi snaží o prezentaci svých studijních výsledků. Využíváme k tomu 
místní tisk, nově městský elektronický „Mobilní rozhlas“, webové stránky školy, 
plakátovací plochy, Facebook, Instagram … Prestiž školy v Rýmařově a Břidličné je 
skutečně vysoká. Ovšem vlivem neúprosnému trendu ubývání obyvatel v regionu 
máme pozici čím dál těžší. 

- K prestiži školy zcela jistě přispívá i výrazná profilace školy jako školy „projektové“. 
Jednak organizujeme mnohá léta celoškolní všeoborové projekty, zúčastňujeme se 
celorepublikové PR aktivity „ZUŠ Open“, ale jsme výrazně úspěšní i při získávání 
grantů z programů EU – dříve Comenia, dnes Erasmu+ KA i KA2, z českopolských 
mikroprojektů, z dotací města Rýmařov. 

- Svou roli zde hraje i fakt, že ředitel školy a učitelka tanečního oboru se stali 
městskými zastupiteli, členy kulturní a školské komise, ředitel školy pak předsedou 
komise pro kulturu, cestovní ruch a mezinárodní vztahy. Škola tak může využívat 
mezinárodních i vnitrostátních aktivit města. 
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- Přijímací zkoušky probíhají před tříčlennou komisí (dikce vyhlášky 70/2019 o ZUV). 
V hudebním oboru používáme formu různých cvičení a úkolů. Zkoumá se hlasový 
rozsah, intonace, sluchová orientace, hudební paměť a rytmus. Forma zkoušení je 
úměrná věku dítěte. V literárně dramatickém oboru se zjišťují schopnosti 
deklamace, výslovnosti, pohybového výrazu. Ve výtvarném oboru jsou žáci 
vybíráni podle výtvarného projevu přinesených výkresů a podle práce, kterou 
zhotovují v rámci přijímacího řízení. V tanečním oboru se zjišťují předpoklady pro 
pohybové vyjádření umění. Ve všech oborech jsou o provedených zkouškách 
vedeny protokolární záznamy. Přijímací zkoušky organizujeme začátkem června a 
dodatečné zkoušky pak ještě během září (je-li to nutné). 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

- V Základní umělecké škole Rýmařov pracuje Základní organizace ČMOS ve složení 
4 členů. Spolupráce s nimi je dobrá, v chodu školy nedochází k zásadním rozporům 
či situacím, které bychom neuměli řešit. Zaměstnanci školy oceňují 
transparentnost vedení a rozhodování, což je zřejmé i z toho, že jednání s odbory 
mají spíše podobu konzultací. Ve školním roce 2018 -19 došlo ke změně na postu 
předsedkyně ZO ČMOS – stala se jí Mgr. Šárka Lupečková. 

- Škola úzce spolupracuje s Místní akční skupinou. Podstatou spolupráce je 
organizování společných aktivit, ale i tvorba Místního akčního plánu, který je 
podmínkou některých dotačních investičních titul, které by škola ráda využila – 
například pro modernizaci budov, případně pro rekonstrukci některé jiné budovy 
v Rýmařově. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
- Lze jistě uvést, že již samotná účast na uměleckém vzdělávání představuje pro 

děti prevenci nežádoucích projevů v chování. Jedná se o prevenci primární, 
kterou lze vnímat jako daleko nejvíce důslednou, neboť jedinec, který má přímou 
a aktivní účast na uměleckém projevu, je zcela jistě vybaven takovými 
hodnotami, které mu v budoucnu budou vodítkem ke správnému chování. Nabízí 
se zde i srovnání plynoucí ze zkušeností z mezinárodní spolupráce školy. Naši žáci 
se v rámci našich projektů (Comenius, Erasmus+, Euroregion Praděd, Norské 
fondy …) setkávají se svými vrstevníky. Při této příležitosti mají možnost 
konfrontovat nejenom svoje vědomosti a dovednosti, ale i své životní návyky a 
postoje. V tomto srovnání žáci naší školy ostatní zjevně převyšují. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
- Naše škola se v listopadu 2017 dodatečně zapojila do vzdělávacího projektu 

v rámci programu „Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“. 
V rámci tohoto projektu mohli 4 učitelé vycestovat do Itálie, Rakouska a na Maltu 
na profesní vzdělávání (angličtina a odborné kurzy). Projekt je plně finančně 
pokrytý z programu Erasmus+ KA1. Tento projekt jsme v srpnu 2019 úspěšně 
zakončili. 

- Od února 2019 realizuje naše škola projekt v rámci Šablon II, v němž jsou výrazně 
zahrnuté vzdělávací aktivity učitelů. 
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- Učitelé ZUŠ Rýmařov během školního roku 2018-19 vytvořili svá profesní portfolia, 
které se staly základem pro jejich osobní plán profesního rozvoje. Tento plán 
profesního rozvoje je pak součástí jejich osobní složky a bude minimálně jednou 
ročně aktualizován. Části těchto portfolií jsou dostupné na webových stránkách 
školy – www.zusrymarov.cz. 

- Ředitel školy Mgr. Jiří Taufer, Ph.D. se stal členem Stálé konference ředitelů – nově 
vzniklého orgánu v rámci projektu SYPO organizovaným Národním institutem pro 
další vzdělávání. Ředitel školy též v rámci zmíněného vytváří části textů a recenzuje 
„Model podpory začínajícího učitele“. 

- ZUŠ Rýmařov zavádí od školního roku 2019-20 výuku metodou CLIL, čemuž muselo 
předcházet proškolení pedagogů. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
- Škola se výrazně profiluje jako škola projektová. Téměř veškeré prezentační 

aktivity jsou s tímto aspektem spojeny. Využíváme internetových stránek, 
místního, regionálního i celostátního tisku, rozhlasu i televize . 

- Dokončili jsme projekt „Uměním a komunikací ke společné evropské 

budoucnosti“ podpořený z programu ERASMUS+ KA1. V rámci projektu byla 
vytvořena sekce na webových stránkách školy spolu se speciálním profilem na 
Facebooku. O každé mobilitě a zkušenosti získané v zahraničí pak byla 
veřejnost informována prostřednictvím místních novin Rýmařovský horizont. 

- Za vynikající počin lze též pokládat fungování dospělého pěveckého sboru Vox 
montana. Ve sboru zpívají i úředníci městského, úřadu, starostové a rodiče 
školy. Dobrému image na veřejnosti fungování sboru pomáhá skutečně 
podstatně. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
- 20. září 2018 proběhla v ZUŠ Rýmařov kontrola České školní inspekce. 

- 26. února 2019 proběhla Kontrola o ochraně veřejného zdraví a hygienických 
požadavcích, provedená Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje 

- 12. června 2019 proběhla Kontrola plnění povinností zaměstnavatele 
v nemocenském pojištění, provedená Okresní správou sociálního zabezpečení 
Bruntál   

- 17. června 2019 proběhla pravidelná prověrka BOZP 

Základní údaje o hospodaření škol 
Celkové náklady v roce 2018 činily 8 510,16 tis. Kč.  

Náklady organizace byly v roce 2017 tvořeny následujícími položkami: 
- spotřeba materiálu 125,38 tis. Kč  
- spotřeba energií 300,54 tis. Kč  
- opravy a údržba  24,40 tis. Kč 

http://www.zusrymarov.cz/
http://projektsypo.cz/
http://zusrymarov.cz/index.php/erasmus-projekt
https://www.facebook.com/groups/153943305373038/?ref=bookmarks
http://svcrymarov.cz/horizont.php
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- cestovné 182,83 tis. Kč 
- ostatní služby  453,68 tis. Kč 
- mzdové náklady 5 271,15 tis. Kč 
- zákonné pojištění (sociální a zdravotní) 1 787,40 tis. Kč 
- jiné sociální pojištění 22,35 tis. Kč  
- zákonné sociální náklady 219,16 tis. Kč 
- pojištění osob 3,22 tis. Kč 
- odpisy 17,83 tis. Kč 
- náklady z DDM 101,18 tis. Kč 
- ostatní náklady 1,04 tis. Kč  
   
 
Náklady celkem: 8 510,16 tis. Kč 

 
  
Celkové výnosy v roce 2018 činily 8 510,16 tis. Kč. 
 
Výnosy byly v roce 2018 tvořeny následujícími položkami: 

- výnosy z úhrady za vzdělávání  980,09 tis. Kč 
- čerpání fondů 58,65 tis. Kč 
- ostatní výnosy  217,66 tis. Kč 
- výnosy z transferů 7 253,76 tis. Kč 

 
Výnosy celkem:                                     8 510,16 tis. Kč 
 

Hospodářský výsledek:                            0 Kč 

 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
- Dokončili jsme mezinárodního vzdělávací projekt „Uměním a komunikací ke 

společné evropské budoucnosti“ v rámci programu Erasmus+ KA1, díky němuž čtyři 
učitelé vyjeli na vzdělávání do Rakouska, Itálie a na Maltu (viz předchozí text).  

- Jsme zapojeni do činnosti Kanceláře Portedo, která připravuje velký 
celorepublikový projekt na podporu vybavení škol a vzdělávání pedagogických 
pracovníků. 

- Úspěšně jsme podali žádost o podporu projektu s partnerskými školami ve 
Švédsku, Irsku a Německu. Projekt s názvem “Creativity takes Courage”: 
Discovering Europe through the Arts předpokládá vzájemné návštěvy 
partnerských škol ve všech čtyřech zemích a umělecké aktivity, které žákům 
umožní „objevování Evropy prostřednictvím umění“. 

-  

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 

- Jsme zapojeni do projektu „APIV – Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu 
uměleckému vzdělávání“, který je řízen Univerzitou Palackého Olomouc a jehož 



9 

 

 

 

jsme účastníky spolu s jinými ZUŠ, ZŚ, MŠ a nevládními organizacemi. Jde o 
vzdělávací projekt, jehož nejdůležitějším výstupem je zapojení a realizace 
společného vzdělávání v naší škole. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 
Jak je zřejmé z předešlého textu, byli jsme úspěšní v získání této podpory: 

- Erasmus+ KA1 – projekt „Uměním a komunikací ke společné evropské budoucnosti“ 

(poskytovatel dotace – Dům zahraniční spolupráce) 

- Erasmus+9 KA2 – projekt “Creativity takes Courage”: Discovering Europe through the 
Arts (poskytovatel dotace – Dům zahraniční spolupráce) 

- Získali jsme několikrát finanční prostředky na podporu našich projektů a aktivit 
z města Rýmařov. 

o Celoroční mezioborový projekt Kytice a květy ve výši 15 tis. Kč 

o Podpora talentů tanečního oboru a jejich účast na soutěžích ve výši 61 tis. Kč 

o Příspěvek na ubytování a stravování v rámci projektu „česko-slovenské 
spolupráce“ 16 tis. Kč 

o Příspěvek na hudební festival s workshopy skladatele Petra Bazaly 10 tis. Kč 

o Příspěvek na účast žákyň tanečního oboru na mistrovství Evropa v Soofóku 
v Maďarsku 5 tis. Kč 

o Příspěvek na reprezentaci hudebního oboru hry na klavír 3 tis. Kč 

Údaje o aktivitách ZUŠ Rýmařov ve školním roce 2018-19 
- srpen 

- Soustředění pěveckého sboru Vox Montana 
- Dvoudenní výjezdní zasedání pedagogů ZUŠ Rýmařov, školení, porada 
- Setkání ředitelů ZUŠ MSK sdružených v MÚZA, které organizačně realizovala 

ZUŠ Rýmařov 
- září 

- slavnostní zahájení školního roku 
- imatrikulace Hudební a výtvarné akademie pro seniory (v rámci Spolku přátel 

ZUŠ Rýmařov) 
- říjen 

- „Skorokoncert“ ZUŠKABANDU pro polské děti v Rýmařově – spolupráce se ZŠ 
Rýmařov 

- Literárně dramatický obor uvedl pohádku z pera místní autorky Marie 
Kodovské „Námluvy staré čarodějnice“. 

- listopad 
- koncert ZUŠKABANDU pro školy 

http://dzs.cz/
http://dzs.cz/
http://muzamsk.cz/
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- koncert ZUŠKABANDU v ZUŠ Police nad Metují 
- Česko-slovenský koncert Rockové skupiny ZUŠ Rýmařov se souborem 

Krompašan  
- Velká výstava ZUŠ Rýmařov a Městského muzea v Hedvě  

- prosinec 
- Adventní koncert v kostele v Razové 
- Výstava Vánoční kometa 
- Festival hudebního skladatele Petra Bazaly 
- Kontaktní seminář v irském Dublinu (příprava psaní žádosti o podporu 

v rámci Erasmu+ KA2 
- Vánoční koncert ZUŠKABANDU 

- leden 
- Školení k metodě CLIL 

- únor 
- taneční Zimní kouzlo 
- Workshopy pro MŠ Rýmařov – v rámci Šablon II 

- březen 
- Festival souborů – čtyři po sobě jdoucí koncerty představující orchestry a 

hudební uskupení ZUŠ Rýmařov 
- duben 

- Krajská přehlídka LDO  
- koncert sólistů 

- květen 
- absolventské koncerty 
- Seminář CLIL v Praze 
- ZUŠ Open – koncerty, výstavy, workshopy, Malování s Kodovskou 
- Vernisáž výstavy „Vesmír“ 

- červen 
- celoškolní projekt v janovickém zámku 
- koncert Rockové skupiny pro ZŠ 

 

Závěr Výroční zprávy 
ZUŠ Rýmařov si dlouhodobě udržuje vysokou kvalitu a úroveň poskytovaného 

vzdělávání v uměleckých oborech, doufejme, že je to z předchozích řádek poznat. 
Konsekventně s tím se udržuje vynikající prestiž školy na veřejnosti, což lze přisuzovat 
především cílené propagaci činnosti školy na veřejnosti. 

Nejvíce žáků má naše škola tradičně ve věkové kategorii 5 – 12 let, což je skupina, jejíž 
počet je na Rýmařovsku momentálně na vyšší úrovni, než tomu bylo v letech minulých. Nutno 
ale dodat, že demografický nárůst počtu těchto dětí není u nás nijak slavný a bez práce, kterou 
do života školy vkládáme, bez propagace a prezentace školy na veřejnosti by nám to nebylo 
moc platné. 

Jako námět k přemýšlení lze považovat myšlenku, že ZUŠ Rýmařov se neobejde bez 
týmové spolupráce. Schopnost práce v týmu byla vždy devizou našeho pedagogického 
kolektivu, nicméně v poslední době se zdá, jako bychom v tomto směru začali zaostávat. 
Tímto směrem tedy budeme určitě uvažovat a budeme přemýšlet, jak týmového ducha do 
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naší školy vrátit v plné síle. K tomu slouží nové mezinárodní projekty, společně realizované 
aktivity s dětmi, koncert a výstavy učitelů naší školy, team buildingové akce … 

K celkově dobrému rozvoji školního klimatu přispívá i fakt, že ředitel školy se stal 
městským zastupitelem. Výrazně se tak rozvinula spolupráce s městem a jeho životem. 
Přístup městských úředníků i vedení městské samosprávy poskočil o několik pater nahoru.  

Naše původní myšlenka zrekonstruovat prázdný a nevyužitý dům na Bartákově ulici 21 
se zdá být mrtvá. Tento záměr neprošel zastupitelstvem po změně vedení města po 
posledních volbách. Je však třeba uvést, že hledání vhodného umístění pro ZUŠ, či důkladnou 
rekonstrukci současných budov, v nichž škola sídlí, jsme dokázali uvést i v programovém 
prohlášení současné koalice zastupitelstva města. Je nutné uvést, že budovy zvenku vypadají 
moc hezky (máme opravené fasády a vyměněná okna), vevnitř jsou ale zoufale zchátralé a 
vše, na co se člověk podívá, volá po opravách a výměně. Není divu, interiér budov na Divadelní 
a na Čapkově ulici pochází ze 70. let minulého století či z doby ještě dřívější.  

Co přichází v úvahu? Jsou zde v tuto chvíli dvě možná řešení:  
- zrekonstruovat budovu zkrachovalé soukromé školy PRIMA a přestěhovat tam 

celou školu 
- zrekonstruovat budovy na Čapkově a Divadelní ulici tak, aby bylo možné provozy 

obou budov vyměnit 
K této myšlence je třeba též dodat, že ZUŠ Rýmařov je ve velmi nemilé situaci – je 

zřizována Moravskoslezským krajem, ale sídlí v budovách města. Ani jedna instituce tedy 
nechce do budov nic investovat. Možná se zde nabízí i třetí řešení: Naše budovy by mohl 
odkoupit MSK, neboť kraj se o svoje objekty stará většinou dobře. 

Předešlé řádky tedy jasně ukazují, kterým směrem se ZUŠ Rýmařov hodlá vydat: 
Chceme získat zrekonstruované prostory pro svou činnost. Chceme žáky i sebe 

vzdělávat tak, jak se v moderní pedagogice sluší a patří, k čemuž zcela jistě slouží všechny naše 
aktivity popsané v předchozím textu. 
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Přílohy: 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 

Rekvalifikace 

 

Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

× Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 

Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

× 
Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 
Příprava na výtvarné talentové zkoušky – v rámci činnosti Spolku přátel ZUŠ 
Rýmařov 

 

Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

× 
Vzdělávání seniorů 
Hudební akademie a Výtvarná akademie pro seniory – v rámci činnosti Spolku 
přátel ZUŠ Rýmařov 

 

Občanské vzdělávání 

 

Čeština pro cizince 

× Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Jiné – vypište:……………………………. 
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Nově zahájené projekty: 
Název 
projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

“Creativity takes 
Courage”: 
Discovering 
Europe through 
the Arts 

Erasmus+ 
KA229 

2019-1-IE01-KA229-
051494_3 

 

partner 28446 EUR Vzájemné 
navštěvování 
žáků v ČR, 
Švédsku, Irsku a 
Německu 

1. 10. 2019 – 
30. 9. 2021 

 

Projekty již v realizaci: 
Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo 
projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která 
připadá na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

Uměním a 
komunikací ke 
společné 
evropské 
budoucnosti 

Erasmus+ 2017-1CZ01-KA101-
034458 

příjemce 9265 EUR Vzdělávací 
mobilita 
jednotlivců 

1.9.2017 – 
31.8.2019 

Podpora 
modernizace 
ICT 

Moravskoslezský  
kraj 

ÚZ 206 Příjemce  100 000,00 Kč 2ks projektory 
2ks tabule 

5. 2. 2019 

Příspěvek na 
reprezentaci 
hry na klavír 

Město Rýmařov  Příjemce 3000 Kč Účast na soutěži 13.2.2018 – 
15.12.2018 
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Příspěvek na 
celoroční 
mezioborový 
projekt Kytice a 
květy 

Město Rýmařov  Příjemce 15 000 Kč Mezioborový 
projekt Ptačí svět 

13. 2. 2018 – 
30. 6. 2018 

Příspěvek na 
podporu 
talentů 
tanečního 
oboru ZUŠ 
Rýmařov 

Město Rýmařov  Příjemce 61 000 Kč Účast na 
tanečních 
soutěžích 

13. 2. 2018 – 
30. 11. 2018 
 
 
 
 

Projet „česko-
slovenská 
spolupráce“ 

Město Rýmařov  Příjemce 16 500 Kč Úhrada 
ubytování a 
stravování 

8.10.2018 – 
15.12.2018 

Festival 
s workshopy 
skladatele 
Petra Bazaly 

Město Rýmařov  Příjemce 10 000 Kč Lektorné, 
občerstvení, 
dárky 

5.2.2018  - 
15.12.2018 

Mistrovství 
Evropy 
v Siofóku V 
Maďarsku 

Město Rýmařov  Příjemce 5 000 Kč Doprava žákyň 
tanečního oboru 

21.6.2018 – 
30.9.2018 

 

 


