
Zápis z jednání Výkonného výboru Spolku rodičů a přátel Základní umělecké 
školy v Šumperku dne 08. 11. 2016 v 17:00 

Přítomni: Ing. Lenka Hrdinová, Lenka Brožová, Mgr. Monika Vavříková, Libuše Zámečníková, PaedDr. 
František Havelka, Ph.D., MgA. Tomáš Bartošek, DiS., Bc. Martina Losertová, Šárka Adámková 
Omluveni: Ing. Robert Březovský, 
  
1) Ředitel seznámil přítomné se Zprávou o činnosti školy ve školním roce 2015/16. Stěžejními 

událostmi v uplynulém školním roce byly: 
a) Rekonstrukce hlavní budovy školy 
b) Oslavy 70. výročí založení školy 
c) Cena města Šumperka za rok 2015 v oblasti vzdělávání 

2) Zástupkyně ředitele seznámila přítomné s hospodařením SRPŠ ve školním roce 2015/16: 
 

Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku za školní rok 2015/16 
Příjmy 

Příspěvky rodičů  49 100,00 Kč  
Koncertní činnost  114 018,00 Kč  
Dotace Olomouckého kraje, města Šumperk  0,00 Kč  
Sponzorské dary 15 352,00 Kč 
Zájezdy, soustředění  2 100,00 Kč  
Učební pomůcky  16 320,00 Kč  
Soutěže  5 890,00 Kč  
Celkem  202 780,00 Kč  

Výdaje 
Koncertní činnost  86 684,13 Kč  
DVD – 70. výročí školy 31 894,00 Kč 
Absolventské tablo  3 913,00 Kč  
Zájezdy, soustředění  29 904,00 Kč  
Soutěže  57 444,00 Kč  
Učební pomůcky  13 032,00 Kč  
Účetnictví  4 500,00 Kč  
Poplatek AZUŠ 2 000,00 Kč 
Odvod z pokladny do KB 12 000 Kč 
Bankovní poplatky  36,00 Kč  
Celkem  241 407,13 Kč  
Zůstatek k 30. 6. 2016  136 551,52 Kč  

 
3) Výbor odsouhlasil pro školní rok 2016/17 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). 
4) Plán akcí na 1. pololetí 2016/2017: 

Na 1. pololetí školního roku 2016/17 je plánováno 28 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: 
a) Hra na klavír 
b) Hra na kytaru 
c) Hra na smyčcové nástroje 
d) Dechové orchestry 
e) Výtvarný obor 



5) Fond Magdaleny Kožené pořádá pro základní umělecké školy dne 30. 5. 2017 celostátní akci 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. 

6) Škola byla v letošním školním roce vybavena výpočetní technikou (všichni učitelé mají počítač 
s přístupem na internet) a přechází postupně na elektronickou pedagogickou dokumentaci. Od 
příštího školního roku bychom chtěli zavést v hudebním oboru elektronické žákovské knížky a 
v převážné míře komunikovat s rodiči elektronicky. U menších dětí patrně zachováme žákovské 
knížky i ve stávající podobě. K tomu je třeba funkční mailové adresy rodičů. O pilotním ověření 
uvažujeme v některých třídách již od pololetí. Proto ředitel požádal rodiče o spolupráci v tomto 
směru. 

7) Od příštího školního roku se bude podobným způsobem jako hudební nauka zapisovat 
v příslušných ročnících předmět komorní hra. 

8) Město Hanušovice vytvořilo projekt na realizaci víceúčelového zařízení (sociální služby, knihovna 
…), jehož součástí budou i nové prostory ZUŠ (hudebního oboru) s perspektivou tanečního sálu pro 
taneční obor. Vše je ve stadiu projektu, pokud vyjde financování, realizace by se měla uskutečnit 
v horizontu 2 let. 

 
Zapsala Libuše Zámečníková 

V Šumperku 8. 11. 2016 


