Zápis z jednání Výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel Základní umělecké
školy v Šumperku dne 19. 9. 2012
Přítomni: Ing. Lenka Hrdinová, Lenka Brožová, Jana Hanáková, Libuše Zámečníková, PaedDr. František
Havelka, Ph.D.
Omluveni: Bc. Robert Březovský, Mgr. Monika Vavříková,
1) Seznámení se Zprávou o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok
2011/12
a) Ředitel seznámil přítomné se zprávou o činnosti 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 školním roce.
2) Ředitel seznámil přítomné s plánem akcí pro 1. pololetí školního roku 2012/13, které bude škola
ve spolupráci s KRPŠ pořádat.
3) Příspěvky KRPŠ na školní rok 2012/13:
Výbor stanovil příspěvky členů pro příští školní rok ve stejné výši jako v minulém roce, tj. ve výši
100,- Kč na první dítě v každém oboru. Na každé další dítě ve stejném oboru budou rodiče
přispívat částkou 60,- Kč.
4) Granty a dotace:
V roce 2012 získal KRPŠ neinvestiční finanční příspěvek Olomouckého kraje ve výši 30.000,- Kč na
projekt Za hranice regionu, ze kterého byla financována doprava na Celostátní přehlídku Světlo za
Lidice (na něm reprezentoval Šumperský dětský pěvecký sbor Motýli školu a Olomoucký kraj) a
dále byla hrazena doprava žáků tanečního oboru na soutěže. V rámci programu Podpora
kulturních aktivit v Olomouckém kraji získala škola v roce 2012 dotaci ve výši 20.000,- Kč na 2.
ročník celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodramu, která se uskuteční v listopadu
2012. Město Šumperk přiznalo škole v letošním roce grant ve výši 7.000,- Kč na Přehlídku
tanečního oboru. V souvislosti s otevřením literárně-dramatického oboru a pravidelným
pořádáním celostátní soutěže v interpretaci koncertního melodramu vzniklo občanské sdružení
Galimatyáš, které získalo na soutěž v melodramu dotaci od Města Šumperka ve výši 6.000,- Kč.
5) Ke zlepšení propagace školy a dokumentování činnosti byla zakoupena kamera – akce školy
budou dokumentovány. Vedení školy navrhuje, aby nahrávky z absolventských koncertů byly
věnovány v podobě DVD absolventům školy při předávání absolventských vysvědčení. Současně
navrhuje, aby byly nahrávky z koncertů nabídnuty k prodeji účinkujícím na koncertech za
poplatek ve výši skutečných prokazatelných nákladů navýšených o částku 20,- Kč.
6) Vedení školy plánuje natočení propagačního DVD.
7) KRPŠ bude nadále hradit ze svých prostředků aktivity žáků, které reprezentují školu (soutěže,
koncerty, apod.) v plné výši v rámci svých finančních možností. Pokud uskuteční pedagog se žáky
školy poznávací zájezd, bude na základě písemné žádosti poskytnut na tuto akci příspěvek
z prostředků KRPŠ maximálně do výše 50% úhrady nákladů.
8) Ředitel seznámil přítomné s úpravami, které byly v budově provedeny v minulém školním roce, a
nastínil další plánované změny.
9) Zástupci rodičů požádali o zveřejnění rozvrhů tanečního oboru na webu. Ředitel souhlasil s tím,
že na stránkách budou zveřejněny rozvrhy tanečního i výtvarného oboru.
V Šumperku 19. 9. 2012

