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Vážení žáci, rodiče a příznivci naší školy!
Letošní rok přinesl několik novinek. Tou hlavní je připravovaná rekonstrukce hlavní
budovy naší školy v Kopřivnici. S ní souvisí řada organizačních opatření, které se
dotknou výuky a provozu školy. Vedení školy se snaží dopad na vyučování co nejvíce minimalizovat a bude o všech organizačních opatřeních průběžně informovat. Výuka do konce školního roku je zajištěna v náhradních prostorách. V souvislosti s rekonstrukcí, která bude financována z rozpočtu města, přichází i dotazy, jaké je postavení naší školy v rámci ostatních škol. Proto přikládám pár řádků o tom, co je
vlastně ZUŠ a v jakém stavu je její budova.

Co je ZUŠ?
Již z doby Rakousko-Uherska se datuje tradice hudebních škol na našem území. Za
1. republiky se síť těchto škol rozšiřovala i do menších měst. Po 2. světové válce působily pod názvem Základní hudební školy a takto byly zakotveny i ve školském zákoně. V Kopřivnici hudební škola vznikla roku 1954.
Kolem roku 1960 se Základní hudební školy dále rozšířily o tři obory a dostaly název
Lidová škola umění. K poklesu významu těchto škol došlo až v době normalizace
(rok 1978), kdy byly LŠU přeřazeny do zákona o školských zařízeních a toto postavení potvrdila i novela zákona z roku 1984.
Teprve po roce 1989, přesněji v červnu 1990, byl novelizován školský zákon a tyto
školy byly opět zařazeny pod názvem základní umělecké školy mezi vzdělávací instituce a vrátily se tedy k původnímu významu a postavení ve vzdělávacím systému.
Základní umělecká škola (zkráceně ZUŠ) je druh školy. ZUŠ poskytují základy vzdělání v uměleckých oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárnědramatickém. Organizují přípravné studium pro žáky od 5 let, základní studium I.
stupně (7 roků) a II. stupně (4 roky) a studium pro dospělé (4 roky), případně studium
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.
V roce 2010 byl MŠMT ČR vydán Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), podle kterého školy samy zpracovávaly školní vzdělávací programy s účinností od září 2012 (mimo některé pilotní školy). Tím se pevně
usadily v systému českého uměleckého školství ve své specifické podobě (poskytují
vzdělání, ale neposkytují stupeň vzdělání). Dříve byly tyto školy označovány názvem
lidová škola umění (zkráceně LŠU, slangově liduška).
Statut každé základní umělecké školy se řídí vyhláškou o základním uměleckém
vzdělávání, č. 71/2005 Sb. ze dne 9. února 2005, vydané Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR.
Protože základní umělecké školy patří do sítě škol MŠMT, dává jim to možnost udržovat vysoký standard vzdělávání, mají však též povinnost u všech žáků a zaměstnanců vést povinnou dokumentaci. ZUŠ je škola - nikoliv zájmové vzdělávání. Mzdy
zaměstnanců jsou hrazeny státem, vybavení, údržbu, materiál, nástroje, provoz a
drobné opravy hradí školy ze školného.

Dnes je počet ZUŠ v republice kolem 540.
Státních ZUŠ (zřizovatel kraj) bylo v roce 2016 celkem 489. V našem kraji jich bylo
51. Soukromých ZUŠ je v republice 49, z toho jedna i v Kopřivnici.
Počet žáků rozvíjejících své nadání v ZUŠ je kolem 240 000.
Většina škol má budovy zapůjčené z majetků měst. Tak je tomu i v našem případě.
Za technický stav budovy odpovídá odbor majetku města – budova patří městu, škola
může provádět pouze drobné opravy a každoročně navrhuje OMM k zařazení do
rozpočtu větší opravy (v minulosti to byl hnijící obklad stropu ve vestibulu, nedostatečné osvětlení v učebnách neodpovídající hygienickým normám, dnes aktuálně havarijní stav kotelny, absence energetických opatření apod.)
Pokud je v zájmu města mít ve městě uměleckou školou, která je v podstatě kulturní
vizitkou města, mělo by škole vytvářet vhodné podmínky. V našem případě nejde o
školu soukromou, ale státní. Kapacita školy byla zřizovací listinou stanovena na 700
žáků. Kraj ji ale později omezil na 688. Snažíme se tuto hranici dodržovat. Léta se
ale potýkáme s prostorovými problémy. Díky vstřícnému přístupu vedení města a
zastupitelů byla škole přislíbena oprava spojená s nástavbou v hodnotě kolem 8 miliónů korun.

Budova školy (dnes budova ZUŠ) v Kopřivnici

O historii budovy, v níž dnes sídlí ZUŠ Zdeňka Buriana, najdete podrobné údaje na
webových stránkách školy. Budovu stavěl otec malíře Zdeňka Buriana, stavitel Eduard Burian, a byla otevřena v roce 1900. ZUŠ v ní sídlí od roku 1977. V roce 1996
prošla budova rekonstrukcí a v podkroví se usídlil výtvarný obor.
Od té doby uplynulo přes dvacet let a škola opět potřebuje opravu. Krytina ploché
části střechy už je dávno za hranicí životnosti a do školy již několik let zatéká. Navíc
na budově nebyla dosud provedena energetická opatření. To bylo impulsem, který
vyvolal řadu návrhů na řešení tohoto problému. S postupem let se škola také potýká
s nedostatkem prostoru. Nároky na výuku se mění a vyžadují větší prostory.

Částečné řešení tohoto problému představuje schválená nástavba přízemní části
budovy, která vyřeší problém střechy. Navíc ale škola získá dvě menší nové učebny
a zvýší se i kapacita koncertního sálu. Vybrané architektonické řešení koresponduje
se sousední novou budovou požární zbrojnice.
Kdo by se domníval, že tím jsou problémy budovy vyřešeny, byl by na omylu. Dále
budeme muset řešit energetická opatření. Přestože zdi původní budovy jsou masívní,
později přistavěné části mají tenké zdi bez zateplení. Značně poškozena je i zateplovací výplň sedlové střechy, která byla devastována téměř deset let pobytem kuny.
Dnes je záležitost s nezvaným hostem vyřešena, ale výsledkem je nemožnost vytopení učeben výtvarného oboru v zimních měsících a naopak velké horko v červnu a v
září. Nepomáhá ani nová klimatizace. V téměř havarijním stavu je i kotelna školy.

Organizační opatření
Letos naplánované stavební práce omezí provoz školy v měsíci červnu a částečně i v
září. Během června bude budova pro žáky i veřejnost uzavřena a provoz je zajištěn
ve dvou školách, jejichž zřizovatelem je rovněž Kraj. Jsou to ZŠ a MŠ Motýlek a ZŠ
Floriána Bayera. Taneční obor bude provizorně umístěn v prostorách MÚ Kopřivnice.
Některé hodiny kolektivní výuky (soubory, multimédia,...) budou odučeny do konce
května. Organizační opatření byla schválena Krajem a MŠMT ČR. Počátek školního
roku bude o jeden až dva týdny odložen. Všechny potřebné informace budou zveřejňovány na vývěsce ve městě a na webových stránkách školy.
Do konce května obdrží všichni žáci od svých učitelů informace, kde bude jejich výuka probíhat. Ve vypůjčených objektech je nutno dodržovat provozní řády daných zařízení. To znamená především zákaz vstupu rodičů do objektů. Děti bude u vstupu
přebírat naše domovnice a navádět k vyučujícím. Rozvrhy hodin zůstanou až na výjimky v platnosti.
Stavební práce by měly být hotovy do konce srpna. Pak nastane doba úklidu a stěhování. Zatím s určitostí víme, že první týden v záři bude budova ještě uzavřena.
Komunikace se sekretariátem a vedením školy bude možná telefonicky nebo elektronicky. Termíny splatnosti školného zůstávají v platnosti. Školné na příští školní rok
bude částečně sníženo a jeho výše bude zveřejněna od května na webu školy. V
srpnu bude všem rodičům rozeslána e-mailem informace, pod jakým variabilním
symbolem mají platbu převést na účet školy.
Pokud jste v poslední době změnili e-mailovou adresu, sdělte ji, prosím, kanceláři
školy. Elektronická komunikace bude v době rekonstrukce velmi důležitá. Předem se
omlouvám za případné komplikace, které mohou vzniknout.
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