
Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy 
v Šumperku dne 01. 11. 2017 v 18:00 

Přítomni: viz prezenční listina  
  
1) Ředitel seznámil přítomné se Zprávou o činnosti školy ve školním roce 2016/17. Stěžejními 

událostmi v uplynulém školním roce byly: 
a) Vybavení všech tříd školy výpočetní technikou 
b) Elektronické přihlášky, elektronické žákovské knížky, komunikace s rodiči e-mailem 
c) ZUŠ Open 2017, výsledky žáků školy v soutěžích 

 
2) Zástupkyně ředitele seznámila přítomné s hospodařením SRPŠ ve školním roce 2016/17: 

 
Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku za školní rok 2016/17 

 
Příjmy 

Zůstatek k 30. 6. 2016 136 551,52 Kč 
Příspěvky rodičů  39 640,00 Kč  
Koncertní činnost  64 067,00 Kč  
Dotace Olomouckého kraje, města Šumperk  0,00 Kč  
Sponzorské dary 15 712,00 Kč 
Vklad na účet 12 169,00 Kč 
Učební pomůcky  16 920,00 Kč  
Soutěže  2 300,00 Kč  
Celkem  150 808,00 Kč  

Výdaje 
Koncertní činnost  50 914,30 Kč  
Absolventské tablo  3 361,00 Kč  
Zájezdy, soustředění  3 320,00 Kč  
Soutěže  24 012,00 Kč  
Učební pomůcky  17 580,00 Kč  
Účetnictví  4 500,00 Kč  
Poplatek AZUŠ 2 000,00 Kč 
Bankovní poplatky  186,00 Kč  
Celkem  105 873,30 Kč  
Zůstatek k 30. 6. 2017  181 486,22 Kč  

 
3) Ředitel školy seznámil přítomné se závěry jednání výboru ze dne 1. 11. 2017 v této podobě: 

a) Výbor odsouhlasil pro školní rok 2017/18 příspěvky ve stejné výši jako v uplynulém roce 
(dobrovolný příspěvek se platí ve výši 100,- Kč za každý obor a dítě, u sourozenců 60,- Kč). 

 
b) Plán akcí na 1. pololetí 2017/2018: 

Na 1. pololetí školního roku 2017/18 je plánováno 23 koncertů a vystoupení, podrobnosti jsou 
průběžně uváděny na webových stránkách školy. 
V letošním roce se zúčastníme soutěží pořádaných MŠMT pro základní umělecké školy v těchto 
zaměřeních: 
i) Sólový a komorní zpěv 
ii) Hra na dřevěné dechové nástroje 
iii) Hra na žesťové nástroje 
iv) Smyčcové orchestry 
v) Taneční obor 



 
c) Fond Magdaleny Kožené pořádá pro základní umělecké školy dne 24. 5. 2018 2. ročník 

celostátní akce ZUŠ Open, do níž se naše škola přihlásila. Jde o mediálně podporovanou akci, 
při které se bude formou veřejných koncertů a vystoupení prezentovat práce základních 
uměleckých škol. 

 
d) Škola byla v letošním školním roce vybavena výpočetní technikou (všichni učitelé mají počítač 

s přístupem na internet) a přešla na elektronickou pedagogickou dokumentaci. Od letošního 
školního roku jsme zavedli elektronické žákovské knížky a v převážné míře začali komunikovat 
s rodiči elektronicky. U menších dětí jsme zachovali žákovské knížky i ve stávající podobě.  

 
e) Kromě běžných plateb z prostředků SRPŠ, které jsou realizovány každoročně průběžně 

(podpora aktivit žáků, koncertní činnost, příspěvky na startovné a cestovné žáků na soutěže, 
apod.) výbor schválil jednohlasně pro následující školní rok tyto položky: 
i) Do předmětu hudební nauka chce škola nakoupit nový pracovní sešit v ceně 130,- Kč. 

Vedení školy požádalo výbor, aby odsouhlasil zažitou praxi z minulých let, kdy Spolek 
rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku zakoupil určité množství těchto 
učebnic, které byly potom prodávány žákům hudební nauky. Výbor návrh jednohlasně 
schválil. 

ii) Kytarový orchestr si na vlastní náklady pořídí jednotná trička s potiskem loga orchestru, 
která budou ve vlastnictví členů orchestru. Protože předpokládáme, že se bude orchestr 
v budoucích letech rozšiřovat a do budoucna nemusí být stejná trička dostupná, navrhuje 
vedení školy zakoupit cca 10 triček v potřebných velikostech z prostředků SRPŠ, mít je 
k dispozici ve škole a v případě rozšíření počtu členů orchestru je novým žákům odprodat 
do jejich vlastnictví. 

iii) Základní umělecké školy působící v olomouckém kraji založili spolek ARTE – spolek 
základních uměleckých škol Olomouckého kraje. Cílem spolku je vznik platformy, na jejímž 
základě by mohly základní umělecké školy v olomouckém kraji realizovat společné akce 
(koncerty, přednášky, semináře apod.). Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 
podává přihlášku do tohoto spolku a vedení školy požádalo výkonný výbor SRPŠ o možnost 
platby členského příspěvku tohoto spolku z prostředků SRPŠ. Protože v době schůzky 
nebyla známá výše konkrétní výše příspěvku, schválil výkonný výbor příspěvek do výše 
max. 2 000,- Kč ročně. Pokud by tato částka byla vyšší, bude znovu projednána ve výboru 
SRPŠ. 

iv) Výtvarný obor se obrátil na výkonný výbor SRPŠ s dotazem na možnost platby symbolické 
částky modelu ve výtvarném oboru. Výkonný výbor schválil možnou částku ve výši 
50,- Kč/hod., kterou by bylo možné přispět žákovi školy, který by seděl jako model na 
nákup výtvarných potřeb.   

 
f) V letošním roce se taneční obor zúčastní soutěže pro základní umělecké školy pořádané 

Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy ČR. Vedení školy vyzvalo na poradě pedagogy, 
aby vznesli prostřednictvím vedoucích jednotlivých oddělení požadavky na SRPŠ. V uplynulém 
roce se v rámci spolupráce rodičů s tanečním oborem zúčastnily některé děti přehlídky 
scénického tance pořádaného sdružením Artama. V letošním roce nebyly dosud žádné 
požadavky ze strany pedagogů tanečního oboru předloženy. Z tohoto důvodu je nebylo možné 
na schůzi výboru projednat. 

 
4) Různé: 

Vedení školy v diskusi informovalo rodiče o projektu vzdělávání seniorů v Akademii umění a 
kultury pro seniory Olomouckého kraje. V příštím roce se na některých pilotních školách 
(v našem okrese se bude jednat o ZUŠ Zábřeh) uskuteční první ročník vzdělávání seniorů. Po 



zkušenostech je výhledově možné zapojení více škol do tohoto projektu. V případě zájmu se 
bude tato aktivita realizovat i na naší škole. 

 

Zapsala Libuše Zámečníková 

V Šumperku 1. 11. 2017 


