
Zápis z jednání Výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel Základní umělecké 
školy v Šumperku dne 24. 10. 2013 

Přítomni: Libuše Zámečníková, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Bc. Robert Březovský, Lenka 
Brožová, Mgr. Monika Vavříková, Ing. Lenka Hrdinová 
Omluvena: Jana Hanáková 
  
1) Seznámení s činností Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2012/13  

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. 

c) Příspěvky KRPŠ se pro tento školní nemění a zůstávají ve stejné výši. Platí se za každý obor 
částka 100,- za žáka, v případě sourozenců 60,- Kč za každého dalšího sourozence. 

2) Ředitel informoval členy výboru s plánem hlavních akcí na 1. pololetí školního roku 2013/14. 
Zdůraznil především perspektivu spolupráce s Divadlem Šumperk. Seznámil přítomné se 
záměrem rozšíření vzdělávací nabídky školy o nové studijní zaměření hra na varhany – v této 
souvislosti bude v příštím roce usilovat o zakoupení nového nástroje – dvoumanuálových 
elektronických varhan s pedálem, které budou umístěny v koncertním sále a budou sloužit 
k výuce a koncertní činnosti. 

3) V souvislosti s celostátní soutěží v interpretaci koncertního melodramu ředitel požádal 
o schválení příspěvku z prostředků KRPŠ ve výši cca 3.000,- Kč na občerstvení účastníků a poroty. 
Výbor KRPŠ tuto částku schválil. 

4) KRPŠ bude nadále hradit ze svých prostředků aktivity žáků, které reprezentují školu (soutěže, 
koncerty, apod.) v plné výši v rámci svých finančních možností.  

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

6) Bc.  Robert Březovský informoval, že do budoucna nebude moci vykonávat z důvodů časového 
vytížení funkci předsedy výkonného výboru. Ve výboru KRPŠ bude pracovat i nadále. Na příští 
schůzce výkonného výboru, která se uskuteční v průběhu 2. pololetí školního roku 2012/13, bude 
nutné projednat a realizovat organizační změny ve výboru KRPŠ a zároveň zareagovat na 
legislativní změny v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. 

 

V Šumperku 24. 10. 2013 

Zapsala Libuše Zámečníková 


