
Zápis z jednání Výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel Základní umělecké 
školy v Šumperku dne 11. 6. 2013 

Přítomni: Ing. Lenka Hrdinová, Lenka Brožová, Jana Hanáková, Libuše Zámečníková, PaedDr. František 
Havelka, Ph.D. Bc., Robert Březovský,  
Omluvena: Mgr. Monika Vavříková,  
  
1) Škola pracuje v současné době na dokumentaci koncertní a umělecké činnosti a ze všech akcí 

pořádaných školou pořizuje videozáznam. Podle bodu 5) zápisu ze schůze výboru KRPŠ dne 
19. 9. 2012 budou DVD se záznamem absolventských vystoupení předávána bezúplatně 
absolventům školy současně s absolventským vysvědčením. Ředitelství školy doporučuje, aby 
tato DVD byla předána i pedagogům těchto absolventů. 

2) Ředitelství školy navrhuje nabídnout ostatním zájemcům z řad žáků školy DVD záznamy 
z koncertů za částku 50,- Kč za kus. Částka zahrnuje skutečné náklady na výrobu DVD cca 30,- Kč a 
navýšení 20,- Kč tak, jak bylo navrženo na schůzi dne 19. 9. 2012 v bodě 5). 

3) Propagační DVD o škole bude vydáno až v roce 70. výročí školy (tj. 2015), kdy bude mít škola větší 
množství podkladů a kdy plánujeme spojení tohoto DVD s vydáním elektronické verze almanachu 
k výročí školy.  

4) Seznámení s činností Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za letošní školní rok  
a) Ředitel seznámil přítomné s dosavadní činností školy a zrekapituloval vzájemnou spolupráci 

KRPŠ a školy. Poděkoval přítomným za vzájemnou podporu a vstřícnost a vyjádřil 
přesvědčení, že vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále. 

b) Zástupkyně ředitele seznámila přítomné s hospodařením KRPŠ v uplynulém období a 
výhledem do konce školního roku.  

5) V souvislosti s celostátní soutěží v interpretaci koncertního melodramu by ředitel rád do 
budoucna zajistil výrobu propagačního předmětu – maskota soutěže a současně výherní ceny. 
Požádal rodiče o spolupráci v hledání námětu, popř. výrobce. 

6) Granty a dotace: 

V roce 2013 se nepodařilo škole získat dotaci v rámci programu Podpora kulturních aktivit 
v Olomouckém kraji na 3. ročník celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodramu, která 
se uskuteční v listopadu 2013.  Město Šumperk přiznalo škole v letošním roce grant ve výši 
15.000,- Kč na Přehlídku tanečního oboru. Občanské sdružení Galimatyáš získalo na soutěž 
v melodramu dotaci od Města Šumperka ve výši 14.000,- Kč. Protože KRPŠ získal dotaci kraje 
v uplynulých třech letech, zatím o finanční prostředky nežádal. 

7) Škola uspořádala výtvarnou soutěž Pastelka bez barvy pro žáky mateřských škol a prvních tříd 
základních škol. Ředitel požádal Výkonný výbor KRPŠ o uvolnění částky do 2.500,- Kč na 
zakoupení drobných cen. O udělení cen bude rozhodovat porota složená z učitelů výtvarného a 
literárně dramatického oboru. 

8) KRPŠ bude nadále hradit ze svých prostředků aktivity žáků, které reprezentují školu (soutěže, 
koncerty, apod.) v plné výši v rámci svých finančních možností. Vzhledem ke stavu financí a 
dobrému hospodaření s prostředky KRPŠ navrhuje vedení školy v letošním roce úhradu 
cestovného na uměnovědnou exkurzi výtvarného oboru v plné výši. 

9) Ředitel seznámil přítomné s úpravami, které byly v budově provedeny v minulém školním roce, a 
nastínil další plánované změny.  

 

V Šumperku 11. 6. 2013 


