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Základní umělecká škola Fantazie s.r.o. 
IČ: 25818996, sídlo:  Polská 426/31, 779 00 Olomouc 

zastoupená jednatelkou Monikou Machytkovou 
 

 

Základní údaje o ZUŠ 
 

 
Název organizace:  

Základní umělecká škola Fantazie s. r. o. 

 

Sídlo organizace:   

Polská 426/31, 779 00 Olomouc 

 

Místo vzdělávání ZŠ: 

Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc  

  

IČ: 25818996 

RED IZO: 600004511 

IZO: 110250346 

 

Zřizovatel školy:  Základní umělecká škola Fantazie s. r. o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným  

Jednatel: Monika Machytková 

 

Adresa pro dálkový přístup   

webové stránky školy: www.zus-fantazie.cz 

 

 

 
Charakteristika školy 

 

 
Historie 

 
Škola byla zařazena do sítě škol ČR k 1. 9. 1998 jako soukromá výtvarná 

základní umělecká škola Jeseník s. r. o. Transformovala se z Výtvarné 

školy, která sídlila v areálu Moravolenu. Po prodeji prostor, které měla v 

nájmu, se přemístila v létě 1997 na Tyršovu ulici v Jeseníku a v červnu 

roku 2000 získala škola nové prostory nájmem vilky od Města Jeseník, 

Alšova ulice, č. p. 243. K dispozici měla i pronajatou zahradu kolem školní 

budovy, kterou využívala k výuce. Využívala specifické a příjemné 

atmosféry, kterou budova poskytovala. Měla velkou učebnu pro kresbu, 

malbu a grafiku.  



Později získala škola další místo poskytovaného vzdělávání v Olomouci, 

část Nové Sady. V roce 2017 byla zapsána v obchodním rejstříku jako 

Základní umělecká škola Fantazie s. r. o. se sídlem na Polské ulici 426/31, 

Nové Sady, Olomouc.  

 

Vybavení školy:  

 

ZUŠ Fantazie poskytuje vzdělávání v prostorách základní waldorfské školy 

Olomouc, v levém křídle budovy FZŠ Dr. Milady Horákové, Rožňavská 21, 

Olomouc, ve druhém patře o celkové rozloze 1116m². ZŠ Dr. Milady 

Horákové na ulici Rožňavská 21 v Olomouci.  

Škola má svůj vlastní vchod z boční strany budovy a možnost 

bezbariérového přístupu. 

Jsou zde vhodné prostory k převlékání, prostory umožňující osobní 

hygienu žáků a učitelů s dostatečným počtem hygienických zařízení 

odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku. 

 

Výuka ZUŠ se realizuje v prostředí školy podle platných hygienických a 

bezpečnostních norem, v prostorách přizpůsobených pro výuku všech 

uměleckých oborů, vybavených potřebnými pomůckami umožňující 

realizaci vzdělávacích obsahů. 

 

Zabezpečení výuky výtvarným materiálem a pomůckami je dostatečné. 

Byly zakoupeny např. nové štětce, umělecké tuhy, remakolové barvy, 

speciální lepidla. K dispozici pro výtvarnou činnost žáků byl zakoupen také 

ruční kuličkový lis.  

Vnitřní prostory školy jsou upravené a výtvarně podnětné. Výuka probíhá 

v bezpečném prostředí.  

 

 

Kapacita školy  

 

Povolená kapacita školy je 120 žáků.  

Ve školním roce 2017/2018 se vyučoval na ZUŠ Fantazie výtvarný obor 

v počtu 15 žáků – 7 chlapců a 8 dívek. 

 

Cíl a rozvoj školy 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Vyučující výtvarného oboru za školní rok 2017/2018 byla Eva 

Werkmannová. Na pobočce v Olomouci vystudovala Vysokou školu 



pedagogickou v Hradci Králové, studijní bakalářský program „Výtvarná 

umění“, obor textilní tvorba.  

 

Pro žáky a jejich tvorbu si vybrala některá z témat - např.: Kdo žije pod 

sněhem, Když se linky rozvlní, Zvíře z říše Fantazie, Přišlo jaro v zátiší, Co 

dělá můj domácí mazlíček, Můj sen, Návštěva jiné planety, Stínohra aj. 

Výuka výtvarného oboru probíhala jednou týdně ve středu se zaměřením 

na prostorovou a plošnou tvorbu.  

 

Výtvarná činnost žákům nabídla radost z vlastní tvorby, která rozvíjí 

myšlení, vnímání, představivost, estetické cítění, vynalézavost a spontánní 

kreativitu. V průběhu celé výuky se žáci postupně seznámili s některými 

základními pojmy výtvarného umění. 

 

Probíraná učební látka byla zaměřená např. na rozvoj smyslové citlivosti, 

uplatnění linie v ploše, práci se strukturou, symetrii x asymetrie, práci 

s objemem, různými materiály apod. Dále na rozvoj smyslové citlivosti, 

kompozičních schopností. Žáci se učili komponování na základě tvarových 

souvislostí, vnímání sytosti barev - mícháním anilinových barev s vodou se 

záměrem namíchat různé intenzity. 

 

 
 

Míchání barev 

 



Sytost barev 

 

 
 

 

Grónský příběh -kultura inuitů, vztah k přírodě, ledová krajina, zvířata 

(narval), polární záře 

Téma - volné, ilustrace k příběhu 
 

 



Téma - zvíře ochránce 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nábor nových žáků pro školní rok 2018/19 – talentové zkoušky 

 

Od září 2018 poskytuje škola vedle výtvarného oboru vzdělávání v dalších 

oborech – hudebním, tanečním, literárně – dramatickém. 

 

Talentové zkoušky probíhaly ve dvou termínech: 28. 6. 2018 a 29. 6. 

2018 od 13 -17h v prostorách Waldorfské školy Olomouc na Rožňavské 

ulici. Náboru se zúčastnilo celkem 30 dětí. Největší zájem byl o hru na 

kytaru, klavír a zpěv. V odborné komisi se vystřídali budoucí pedagogové 

Základní umělecké školy Fantazie pro školní rok 2018/2019. 



Pro stávající obory byli přijati pedagogové: 

 

Taneční obor:                  Hudební obor: 

Mgr. Monika Globa             Mgr. Ladislav Kvapil               Monika Čočková                                         

                                                        (zobcová flétna, housle)          (kytara)  

 

 

 

  

 

                                                                                                 

 

                                                                                         

Jan Komínek                      Vít Andrýsek                         František Tomek 

(klarinet)                           (tuba, kytara, saxofon)          (klavír)       

                                                                                                                              

 

 

 

 
Výtvarný obor:                    Populární zpěv:  

Mgr. Lenka Trantírková          Adam B. Sychrow      

 
                                                                       

 

 

 

 



 

 

 

Někteří z budoucích pedagogů ZUŠ pro školní rok 2018/19 byli pozvání 

jako hosté na Akademii Waldofdké školy, která proběhla 21. 6. 2018 v 17 

h v kině Metropol v Olomouci. 

 

Prezentovali žákům hru na hudební nástroje – tubu, housle.  

Divákům zazpíval také budoucí pedagog zpěvu, který svým hlasem 

doprovodil taneční výstup stávající pedagožky tanečního oboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vít Andrýsek (tuba), Vladislav Kvapil (housle, zobcová flétna),  

Adam B. Sychrow (zpěv), Monika Globa (taneční obor) 



 
 

Hospodaření školy 

 

Hospodaření školy za kalendářní rok 2017 dle auditu ze 7. 8. 2018 je bez 

výhrad. Dle názoru auditora účetní uzávěrka společnosti Základní 

umělecká škola Fantazie s. r. o. podává věrný a poctivý obraz aktiv a 

pasiv společnosti k 31. 12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 

hospodaření v souladu s českými účetními předpisy 

Vyúčtování dotací za školní rok je vždy zasláno ve stanoveném termínu. 

 

 

Závěr 

 

Význam přikládají rodiče i žáci vstřícné a přátelské atmosféře školy.  Přejeme si, 

ať je škola stále úspěšná, ať se nadále těší přízni nejen dětí a rodičů, ale také 

široké veřejnosti. Největší odměnou nám je radost žáků z toho, co se naučí. 

Naše škola se snaží motivovat žáky k zájmu o uměleckou činnost, má požadavky 

na kvalitu jejich vzdělávání a hlavně radosti ze sebe samých a své práce.   

 
 
 

V Olomouci dne 8. října 2018.              Monika Machytková, jednatelka 


