
Zápis z jedﾐáﾐí Výkoﾐﾐého výHoru Kruhu rodičů a přátel Základﾐí uﾏěleIké 
školy v Šuﾏperku dﾐe 13. 1. 2011 

Přítoﾏﾐi: Iﾐg. Leﾐka Hrdiﾐová, Mgr. Moﾐika Vavříková, Leﾐka Brožová, LiHuše )áﾏečﾐíková, PaedDr. 
Fraﾐtišek Havelka, Ph.D. 
Omluveni: Bc. Robert Březovský, Jaﾐa Haﾐáková 

 

1. Sezﾐáﾏeﾐí s čiﾐﾐostí KRPŠ za ヱ. pololetí ヲヰヱヰ/ヱヱ: 
a. Ředitel sezﾐáﾏil přítoﾏﾐé se školﾐíﾏi akIeﾏi, které proHěhl┞ v ヱ. pololetí 

ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ, ﾐa kterýIh se podílel KRPŠ. Jedﾐalo se předevšíﾏ o  
 oslav┞ ヶヵ. výročí založeﾐí škol┞ spojeﾐýﾏi s festivaleﾏ koﾐIertů k toﾏuto výročí. 

Uskutečﾐilo se oproti sedﾏi pláﾐovaﾐýﾏ koﾐIertůﾏ pouze šest. Neuskutečﾐil se 
ze zdravotﾐíIh důvodů koﾐIert Stupkova kvarteta. ProHěhl koﾐIert učitelů )UŠ, 
koﾐIert žáků )UŠ, koﾐIert pro Charitu a koﾐIert souHorů )UŠ v divadle Šuﾏperk 
a koﾐIert hostů – RiIharda Ml┞ﾐáře a BlaIk Ladies z Olomouce. Na festival se 

podařilo získat dotaIi z rozpočtu OloﾏouIkého kraje ve výši ヲヵ.ヰヰヰ,- Kč, která 
H┞la použita ﾐa úhradu proﾐájﾏu koﾐIertﾐíIh prostor divadla. )ástupk┞ﾐě 
ředitele sezﾐáﾏila přítoﾏﾐé s detailﾐíﾏ rozpočteﾏ akIe. Festivalu se zúčastﾐilo 
víIe ﾐež ヵヰヰ ﾐávštěvﾐíků; 

 pravidelﾐé hudeHﾐí podvečer┞ v říjﾐu, listopadu a ledﾐu – zúčastﾐilo se jiIh 
úhrﾐeﾏ IIa ヲヰヰ ﾐávštěvﾐíků; 

 váﾐočﾐí koﾐIert koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru )UŠ a ŠDS v Klášterﾐíﾏ 
kostele – IIa ヱヵヰ ﾐávštěvﾐíků; 

 váﾐočﾐí koﾐIert poezie a hudH┞ v sále )UŠ. 
Kroﾏě zﾏíﾐěﾐýIh akIí pro veřejﾐost se uskutečﾐilo ﾐěkolik třídﾐíIh Hesídek. 
b. Ředitel sezﾐáﾏil přítoﾏﾐé s reorgaﾐizaIí škol┞ – v průHěhu pololetí se přestěhoval do 

ﾐově upraveﾐýIh prostor taﾐečﾐí oHor v JiﾐdřiIhově, do ﾐově upraveﾐého taﾐečﾐího 
sálu se přestěhoval v listopadu taﾐečﾐí oHor v Šuﾏperku ふz uliIe Laﾐgrova ンヴ do 
hlavﾐí Hudov┞ Žerotíﾐova ヱヱぶ a výtvarﾐý oHor z uliIe Laﾐgrova ンヴ do upraveﾐýIh 
prostor v ヱ. )Š ﾐa uliIi Dr. E. Beﾐeše ヱ. 

c. Ředitel iﾐforﾏoval přítoﾏﾐé o oHﾐově ﾏateriálﾐího zázeﾏí škol┞ v upl┞ﾐuléﾏ 
kaleﾐdářﾐíﾏ roIe. Vzhledeﾏ k úsporáﾏ ﾐa provozu a dotaIi, kterou škola oHdržela 
od svého zřizovatele, H┞lo ﾏožﾐé zakoupit: 
 elektriIký klavír Yaﾏaha Claviﾐova; 

 koﾐIertﾐí k┞taru; 
 dva keyboardy, 

 trombon; 

 trubku; 

 čtver┞ housle s pouzdry; 

 ﾏi┝ážﾐí pult se zesilovačeﾏ a efektovýﾏ proIesoreﾏ a dvě reproHedﾐ┞ 
k ozvučeﾐí koﾐIertﾐího sálu; 

 ﾏultifuﾐkčﾐí kopírku; 
 3 PC sestavy. 



Škola zrušila ﾐa všeIh poHočkáIh pevﾐé liﾐk┞ a v┞Havila je ﾏoHilﾐíﾏi telefoﾐ┞ – přes 
svého zřizovatele získala výhodﾐý tarif, který přiﾐese výrazﾐé úspor┞. 
)ároveň H┞la provedeﾐa geﾐerálﾐí oprava deseti kusů houslí a elektriIkého klavíru 
Yamaha. 

d. )ástupk┞ﾐě ředitele iﾐforﾏovala přítoﾏﾐé o hospodařeﾐí KRPŠ za upl┞ﾐulé oHdoHí. 
e. Ředitel škol┞ iﾐforﾏoval o úspěšíIh žáků v upl┞ﾐuléﾏ oHdoHí: 

 žák┞ﾐě Jaﾐ┞ Valeﾐtové Kateřiﾐa ŠeHestová a Aﾐeta Bočková získal┞ 3. ﾏísto 
v Ielostátﾐí soutěži Per Quattro Maﾐi v Brﾐě a zároveň H┞l┞ v┞Hráﾐ┞ jako Taleﾐt 
OloﾏouIkého kraje; 

 koﾏorﾐí souHor ze tříd┞ Petra KoIůrka se zúčastﾐil iﾐterpretačﾐí soutěže Karl 
Ditters z Dittersdorfu a hudeHﾐí klasiIisﾏus ve Vidﾐavě. 

2. Ředitel ráﾏIově sezﾐáﾏil přítoﾏﾐé s pláﾐeﾏ akIí pro příští školﾐí a kaleﾐdářﾐí rok: 
a. Taﾐečﾐí oHor uspořádá v lednu koncert pro veřejﾐost v divadle; 

b. Taﾐečﾐí oHor se zúčastﾐí Ielostátﾐí přehlídk┞ pořádaﾐé společﾐostí Artaﾏa 
v Prostějově; 

c. Taﾐečﾐí oHor uspořádá koﾐIeﾏ školﾐího roku koﾐIert v HaﾐušoviIíIh a Šuﾏperku – 

škola předloží VýHoru KRPŠ ﾐávrh ﾐa získáﾐí graﾐtu Města Šuﾏperka pro tuto akci. 

d. Škola uspořádá v podziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh ヱ. kolo Ielostátﾐí soutěže pro základﾐí 
uﾏěleIké škol┞ v melodramu – škola předloží VýHoru KRPŠ ﾐávrh ﾐa získáﾐí graﾐtu 
Města Šuﾏperka pro tuto akIi. 

e. Škola uspořádá pro ﾏěsto Deﾐ Evropské hudH┞, kterého se zúčastﾐí deIhový a 
koﾏorﾐí sﾏ┞čIový orIhestr )UŠ - škola předloží VýHoru KRPŠ ﾐávrh ﾐa získáﾐí graﾐtu 
Města Šuﾏperka pro tuto akIi. 

f. Škola uspořádá společﾐý podziﾏﾐí koﾐIert deIhového a sﾏ┞čIového orIhestru pro 
veřejﾐost - škola předloží VýHoru KRPŠ ﾐávrh ﾐa získáﾐí graﾐtu Města Šuﾏperka pro 
tuto akci. 

g. Kroﾏě uvedeﾐého se uskutečﾐí pravidelﾐé hudeHﾐí podvečer┞ vžd┞ ヱ. poﾐdělí 
v ﾏěsíIi a koﾐIert┞ jedﾐotlivýIh tříd a odděleﾐí škol┞. 

h. Škola ﾐavázala aktivﾐí spolupráIi s agenturou J + D – Klasika Viva – učitelé a žáIi 
získají volﾐé vstupeﾐk┞ ﾐa akIe ageﾐtur┞ a současﾐě škola ﾐaHídﾐe taleﾐtovaﾐé žák┞ 
a souHor┞ sIhopﾐé v ráﾏIi těIhto akIí v┞stoupit. 

i. Ředitel škol┞ podá opakovaﾐě upraveﾐý projekt ﾐa získáﾐí prostředků z evropskýIh 
strukturálﾐíIh foﾐdů. 

j. V jarﾐíIh ﾏěsíIíIh H┞ ﾏěla proHěhﾐout podle předIhozí dohod┞ s ﾏěsteﾏ oprava 
střeIh┞ hlavﾐí Hudov┞ škol┞ ﾐa uliIi Žerotíﾐova. 

3. Růzﾐé, diskuse: 
a. Ředitel poděkoval čleﾐůﾏ VýHoru za spolupráIi ﾐa úspěšﾐýIh akIíIh škol┞. 
b. VýHor se rozhodl udělit žákůﾏ, kteří dosáhﾐou v upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe výrazﾐého 

úspěIhu, věIﾐou Ieﾐu z rozpočtu KRPŠ. 


