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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje 

Název škol┞ dle zřizovaIí listiﾐ┞: )ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 

Sídlo škol┞: ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk 

Právﾐí forﾏa: příspěvková orgaﾐizaIe 

Ideﾐtifikátor právﾐiIké osoH┞: 600 001 706 

IČO: 00 852 333 

IZO: 102 692 378 

)řizovatel: OloﾏouIký kraj 
Ředitel škol┞: PaedDr. Fraﾐtišek Havelka, Ph.D. 
)ástupIe ředitele škol┞: LiHuše )áﾏečﾐíková 

Rada škol┞: ﾐeﾐí ustaﾐoveﾐa 

Součásti škol┞ a jejiIh I)O: )ákladﾐí uﾏěleIká škola 102 692 378 

Místa posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí: Laﾐgrova ンヴ, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk 

 H┞ﾐčiIká ヱ, ΑΒΒ ンン HaﾐušoviIe 

788 ヲン JiﾐdřiIhov ヱΒ 

Telefon: +420 583 214 361 

E-mail: zus.sumperk@worldonline.cz 

1.2 Charakteristika školy 

Čiﾐﾐost základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol je legislativﾐě v┞ﾏezeﾐa § ヱヰΓ zákoﾐa č. 561/2004 Sb., o 

předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, v┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ vzděláváﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ve 

zﾐěﾐí pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků, v┞hláškou č. Αヱ/ヲヰヰヵ SH., o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ 
vzděláváﾐí, učeHﾐíﾏi pláﾐ┞ a osﾐovaﾏi pro )UŠ. 
)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ patří ke středﾐě velkýﾏ základﾐíﾏ 
uﾏěleIkýﾏ školáﾏ. Ve sledovaﾐéﾏ oHdoHí posk┞tovala vzděláváﾐí v hudeHﾐíﾏ, taﾐečﾐíﾏ a 
výtvarﾐéﾏ oHoru. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ-ヲヰヱヰ ﾐavštěvovalo školu Ielkeﾏ ヶヵヵ žáků, z toho 

hudeHﾐí oHor iﾐdividuálﾐí výuka 41ヰ žáků, hudeHﾐí oHor kolektivﾐí výuka ヵヰ žáků, ヱヲヱ žáků 
se vzdělávalo v taﾐečﾐíﾏ oHoru a ve výtvarﾐéﾏ oHoru rozvíjelo své ﾐadáﾐí Αヴ žáků. Výuku 
všeIh výše uvedeﾐýIh žáků zajišťovalo ヲΓ pedagogů s celkovýﾏi úvazk┞ ヲヴ,ヲヶ. Vedle 
pedagogiIkýIh praIovﾐíků ve škole a v poHočkáIh praIuje ヵ provozﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů 
s Ielkovýﾏi úvazk┞ ン,ヰΓ. 
V podroHﾐosteIh o zřizováﾐí, rušeﾐí, orgaﾐizaIi, podﾏíﾐkáIh, průHěhu a délIe studia, 

hodﾐoIeﾐí a klasifikaIi, výši úplat┞ za vzděláváﾐí a způsoHu její úhrad┞ se škola řídí v┞hláškou 
č. Αヱ/ヲヰヰヵ SH., o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ vzděláváﾐí. 
 

V┞učováﾐí v jedﾐotlivýIh oHoreIh proHíhá v ráﾏIi učeHﾐíIh pláﾐů pro základﾐí uﾏěleIké 
škol┞, které sIhválilo Miﾐisterstvo školství, ﾏládeže a tělovýIhov┞ České repuHlik┞ pro 
hudeHﾐí oHor dﾐe ヲヶ. červﾐa ヱΓΓヵ pod č. j. ヱΒ 418/95 s účiﾐﾐostí od ヱ. září ヱΓΓヵ, pro 
výtvarﾐý oHor dﾐe ン. 5. ヲヰヰヲ pod č. j. 18 455/2002-22 s platﾐostí od ヱ. 9. ヲヰヰヲ, pro taﾐečﾐí 
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obor dne 7. 5.  ヲヰヰン pod č. j. 17 620/2003-ヲヲ a č. 17 621/2003 s platﾐostí od ヱ. 9. 2003, 

podle ﾐásledujíIíIh platﾐýIh učeHﾐíIh osﾐov: 
 

HudeHﾐí oHor 

UčeHﾐí osﾐov┞ č. j. ze dne 

hry na klavír pro přípravﾐé studiuﾏ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry na klavír, varhaﾐy a harfu pro II. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

hry na akordeon pro přípravﾐé studiuﾏ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry na akordeon pro II. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

hry na deIhové a HiIí ﾐástroje pro přípravﾐé studiuﾏ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry na deIhové ﾐástroje a HiIí ﾐástroje pro II. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

hry na kytaru pro přípravﾐé studium 20 876/80-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry na kytaru a IiﾏHál pro II. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

hry na sﾏyčIové ﾐástroje pro přípravﾐé studiuﾏ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry na sﾏyčIové ﾐástroje pro II. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

pěveIkého hlasového výIviku a sHorového zpěvu 20 876/80-35 25. 7. 1980 

pro přípravﾐé studiuﾏ a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

pěveIké výIhov┞ a zpěvu pro II. stupeň studia 14 466/85-30 15. 4. 1985 

přípravﾐé hudeHﾐí výIhov┞ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

hudeHﾐí ﾐauk┞ 11 393/81-35 6. 4. 1981 

hry v souboru pro přípravﾐý ročﾐík  20 876/81-35 25. 7. 1980 

a I. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

Výtvarﾐý obor 

UčeHﾐí osﾐov┞ č. j. ze dne 

Přípravﾐé studiuﾏ a ヱ. stupeň základﾐího studia 20 876/80-35 25. 7. 1980 

 11 393/81-35 6. 4. 1971 

ヲ. stupeň studia 14 466/85-35 15. 4. 1985 

Taﾐečﾐí obor 

UčeHﾐí osﾐov┞ č. j. ze dne 

VzdělávaIí prograﾏ taﾐečﾐího oHoru základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol 

20 876/80-35 25. 7.1980 

pro přípravﾐé studiuﾏ a ヱ. stupeň základﾐího studia 11 393/81-35 6. 4. 1981 

VzdělávaIí prograﾏ taﾐečﾐího oHoru základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol 

14 466/85-35 15. 4. 1985 

pro II. stupeň základﾐího studia, rozšířeﾐé studiuﾏ a studiuﾏ   

pro dospělé   

 

)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ patří ke středﾐě velkýﾏ základﾐíﾏ 
uﾏěleIkýﾏ školáﾏ. Ve sledovaﾐéﾏ oHdoHí posk┞tovala vzděláváﾐí v hudeHﾐíﾏ, taﾐečﾐíﾏ a 
výtvarﾐéﾏ oHoru. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ-ヲヰヱヰ ﾐavštěvovalo hudeHﾐí oHor ヴヶヰ žáků, ヱヲヱ žáků 
se vzdělávalo v taﾐečﾐíﾏ oHoru a ve výtvarﾐéﾏ oHoru rozvíjelo své ﾐadáﾐí Αヴ žáků. Výuku 
všeIh výše uvedeﾐýIh žáků zajišťovalo ヲΓ pedagogů s Ielkovýﾏi úvazk┞ ヲヴ,ヲヶ. Vedle 
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pedagogiIkýIh praIovﾐíků ve škole a v poHočkáIh praIuje ヵ provozﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů 
s Ielkovýﾏi úvazk┞ ン,ヰΓ. 

1.3 Materiálně technické zabezpečení školy  

Charakteristika stavu – výIhozí situaIe k 1. 2. 2010 

1. 2. 201ヰ došlo k persoﾐálﾐí výﾏěﾐě ﾐa postu ředitele škol┞. ) tohoto důvodu je úvodeﾏ 
každé části popsáﾐ stav k toﾏuto datu a přijatá opatřeﾐí. 
Hlavﾐí Hudova škol┞ ﾐa uliIi Žerotíﾐova ヱヱ v Šuﾏperku je ve špatﾐéﾏ, ﾏíst┞ až havarijﾐíﾏ 
stavu. V horﾐíﾏ patře a v podkroví zatéká do Hudov┞ střeIhou voda, Iož se projevuje 
olupováﾐíﾏ oﾏítk┞ ﾐa stropeIh učeHeﾐ. Havarijﾐí stav Halkóﾐu způsoHuje v ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh 
protékáﾐí vod┞ stropeﾏ do ředitelﾐ┞, podkroví Hudov┞ je s ohledeﾏ ﾐa zatékáﾐí vod┞ a 
zatuchlost prostor trvale nepoužitelﾐé. V havarijﾐíﾏ stavu ふa proto ﾐepoužitelﾐéぶ jsou i 
toalety v horﾐíﾏ patře Hudov┞. Stav Hudov┞ se ﾐeHlaze podepisuje i ﾐa Ihátráﾐí iﾐveﾐtáře 
hudeHﾐíIh ﾐástrojů, které jsou v prostoráIh uložeﾐ┞.  
Nev┞užité jsou H┞tové prostor┞ H┞tu Hývalého školﾐíka, které jsou oHýváﾐ┞ vdovou po 
Hývaléﾏ školﾐíkovi, s ﾐíž vede Město Šuﾏperk soudﾐí spor o v┞klizeﾐí H┞tu. V┞Haveﾐí Hudov┞ 
je fuﾐkčﾐí, ale zastaralé, v ﾐěkterýIh oHoreIh je ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké v┞Haveﾐí pro výuku 
liﾏitujíIí ふﾐapř. výuka hr┞ ﾐa ke┞Hoard, …ぶ. HudeHﾐí ﾐástroje jsou zastaralé a jsou dle 
fiﾐaﾐčﾐíIh ﾏožﾐostí udržováﾐ┞ v provozusIhopﾐéﾏ stavu. Neutěšeﾐé podﾏíﾐk┞ jsou ve 
výuIe ke┞Hoardů, kde Ih┞Hí pro výuku kvalitﾐější ﾐástroje alespoň středﾐí tříd┞. )ásadﾐí 
proHléﾏ ﾏá škola v oHlasti v┞Haveﾐostí výpočetﾐí teIhﾐikou.  
K ヱ. ヲ. ヲヰヱヰ ﾐeH┞l┞ všeIhﾐ┞ ﾐástroje evidováﾐ┞ a ﾐeH┞lo zřejﾏé, kdo je jejiIh ﾏajiteleﾏ. 
UčeHﾐ┞ hudeHﾐí ﾐauk┞ jsou zařízeﾐ┞ účelﾐě, avšak v jedﾐé z ﾐiIh je taHule ve velﾏi špatﾐéﾏ 
stavu a ﾐeodpovídá v┞Haveﾐí ﾐáH┞tkeﾏ. To je s ohledem ﾐa pořizovaIí ﾐáklad┞ třeHa řešit 
v delšíﾏ časovéﾏ horizoﾐtu. Budova je v┞Haveﾐa ﾐezH┞tﾐou teIhﾐikou pro zajištěﾐí 
adﾏiﾐistrativ┞ škol┞, výpočetﾐí teIhﾐika je však zastaralá, často se v┞sk┞tují poruIh┞ zařízeﾐí.  
V ﾏístě posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí v uliIi Langrova 34 v Šuﾏperku se v┞učuje taﾐečﾐí a 
výtvarﾐý oHor. Proﾐajaté prostor┞ jsou ﾐadﾏěrﾐé, z velké části ﾐev┞užité. Budova je 
v teIhﾐiIk┞ velﾏi špatﾐéﾏ stavu, estetiIk┞ ﾐepůsoHí doHrýﾏ dojﾏeﾏ. V ﾏiﾐuléﾏ školﾐíﾏ 
roIe došlo k řadě havarijﾐíIh událostí, při kterýIh H┞l┞ části proﾐajíﾏaﾐýIh prostor v┞topeﾐ┞ 
vodou. Proﾐajaté prostor┞ jsou s ohledeﾏ ﾐa vlhkost Hudov┞ téﾏěř trvale v┞tápěﾐ┞ 
elektriIkýﾏi příﾏotop┞, Iož se výzﾐaﾏﾐýﾏ způsoHeﾏ proﾏítá do provozﾐíIh ﾐákladů. 
SpotřeHovaﾐé eﾐergie v současﾐé doHě představují rozhodujíIí složku provozﾐíIh ﾐákladů. 
NavíI oHa oHor┞ fuﾐgují relativﾐě saﾏostatﾐě a je ﾐezH┞tﾐé výrazﾐě zlepšit vzájeﾏﾐou 
komunikaci s vedeﾐíﾏ a hudeHﾐíﾏ oHoreﾏ.  
V ﾏístě posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí v HaﾐušoviIíIh, kde se v┞učuje hudeHﾐí oHor, jsou 
prostor┞ pro výuku ﾐově upraveﾐ┞. Přestože jsou kapaIitﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞ a ﾐeuﾏožňují 
výrazﾐější ﾐárůst počtu žáků v této oHlasti, jsou v současﾐé doHě dostatečﾐé a v┞hovujíIí. 
Výrazﾐýﾏ proHléﾏeﾏ je staﾐoveﾐí ročﾐího ﾐájﾏu, které je sﾏluvﾐě staﾐoveﾐo ve výši 
řádově desetiﾐásoHﾐě v┞šší, ﾐež připouští zřizovatel škol┞ jako Ieﾐu oHv┞klou, a provozeﾏ 
této poHočk┞ vzﾐiká škole každoročﾐě ekoﾐoﾏiIká ztráta ve výši řádově desítek tisíI koruﾐ. 
V ﾏístě posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí v JiﾐdřiIhově, kde se v┞učuje taﾐečﾐí oHor, se tento obor 

v┞učuje provizorﾐě v prostoráIh škol┞. Ve spolupráIi se starostkou ﾏěsta se připravují 
odpovídajíIí prostor┞, které oHeI v┞Havila t┞čeﾏi a Haletizoleﾏ. Nově zařizovaﾐé prostor┞ je 
třeHa v┞Havit zrIadl┞, která jsou pro výuku taﾐečﾐího oHoru ﾐezH┞tﾐá. 
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Ve všeIh ﾏísteIh posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí, kroﾏě poHočk┞ v JiﾐdřiIhově, H┞la v minulosti 

zavedeﾐa pevﾐá telefoﾐﾐí liﾐka, ﾐáklad┞ ﾐa provoz telefoﾐu ﾐeH┞l┞ liﾏitováﾐ┞ a ﾐarůstal┞ 
ﾏěsíčﾐě do ﾐeúﾏěrﾐé výše.  
V hudeHﾐíﾏ oHoru jsou žákůﾏ Hezúplatﾐě půjčováﾐ┞ hudeHﾐí ﾐástroje, Iož s ohledem na 

ekoﾐoﾏiIkou ﾐáročﾐost jejiIh oprav a údržHu představuje závažﾐý proHléﾏ. NavíI ﾐeﾐí teﾐto 
stav ﾐijak legislativﾐě ošetřeﾐ. 

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve druhé poloviﾐě školﾐího roku H┞la učiﾐěﾐa opatřeﾐí, která ve svéﾏ důsledku sﾏěřují 
k ﾐápravě stávajíIího stavu. 
Hlavﾐíﾏ Iíleﾏ v oHlasti ﾏateriálﾐě teIhﾐiIkého zaHezpečeﾐí je zásadﾐí zﾏěﾐa struktur┞ 
provozﾐíIh ﾐákladů škol┞. Jde předevšíﾏ o zásadﾐí sﾐížeﾐí ﾐákladů v oHlasti proﾐájﾏu, 
spotřeHovaﾐýIh eﾐergií a provozu telefoﾐﾐíIh liﾐek. Tíﾏ dojde při zaIhováﾐí výše příjﾏové 
části provozﾐíIh prostředků k ﾐavýšeﾐí prostředků ﾐa údržHu a iﾐovaIi ﾏateriálﾐě 
teIhﾐiIkého zázeﾏí škol┞. 
K ヱ. ヲ. ヲヰヱヰ H┞la provedeﾐa f┞ziIká iﾐveﾐtura ﾏajetku. Iﾐveﾐtárﾐí sezﾐaﾏ┞ H┞l┞ porovﾐáﾐ┞ 
se seznamy Města Šuﾏperka a Města HaﾐušoviI a H┞lo zřetelﾐě deklarováﾐo, Io je 
ﾏajetkeﾏ škol┞ a Io se staﾐe součástí Hezplatﾐé zápůjčk┞. Výhledově Hudou v┞tvořeﾐ┞ 
sezﾐaﾏ┞ ﾏajetku, který je třeHa v┞řadit a Hude provedeﾐo jeho v┞řazeﾐí. 
V průHěhu druhého pololetí ヲヰヰΓ-2ヰヱヰ uskutečﾐil ředitel škol┞ řadu jedﾐáﾐí s představiteli 
Města Šuﾏperka, kteří jsou ﾏajiteli Hudov┞ ﾐa uliIi Žerotíﾐova ヱヱ v Šuﾏperku a Laﾐgrova ンヴ 
v Šuﾏperku. Cíleﾏ těIhto jedﾐáﾐí H┞lo zajištěﾐí prostor pro výtvarﾐý a taﾐečﾐí oHor tak, aH┞ 
ﾏohl┞ Hýt proﾐajaté části Hudov┞ v uliIi Laﾐgrova ンヴ ﾐejpozději do koﾐIe roku opuštěﾐ┞.  
Po zvážeﾐí řad┞ variaﾐt H┞lo dohodﾐuto, že Město Šuﾏperk provede rekoﾐstrukIi Hudov┞ 
Žerotíﾐova ヱヱ, při ﾐíž v┞Huduje taﾐečﾐí sál a opraví střeIhu tak, aH┞ ﾐedoIházelo k zatékáﾐí 
do budovy. 

Současﾐě H┞l┞ v┞klizeﾐ┞ prostor┞ H┞tu školﾐíka. Původﾐí variaﾐta, podle ﾐíž ﾏěl┞ Hýt 
upraveﾐ┞ pro potřeH┞ výtvarﾐého oHoru, se ukázala ﾐatolik ﾐákladﾐou, že ﾐeﾏůže Hýt 
v krátkodoHéﾏ horizoﾐtu uskutečﾐěﾐa. Proto H┞la dohodﾐuta verze, podle ﾐíž Hudou pro 

potřeH┞ výtvarﾐého oHoru upraveﾐ┞ prostor┞ Hývalého H┞tu školﾐíka v ヱ. základﾐí škole 
v Šuﾏperku ﾐa uliIi Dr. E. Beﾐeše – protože se oHjekt ﾐaIhází v těsﾐé Hlízkosti hlavﾐí Hudov┞ 

)UŠ a ﾐájeﾏﾐé výrazﾐě ﾏeﾐšíIh prostor, které jsou pro výuku výtvarﾐého oHoru dostatečﾐé, 
bude stanoveno v Ieﾐě oHv┞klé, dojde tíﾏto jak ke zlepšeﾐí dostupﾐosti ﾐového ﾏísta 
posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí, tak k v┞šší reﾐtaHilitě proﾐajatýIh prostor.  
V průHěhu prázdﾐiﾐ H┞l┞ zahájeﾐ┞ práIe souvisejíIí s úpravou taﾐečﾐího sálu v hlavﾐí Hudově 
ﾐa uliIi Žerotíﾐova ヱヱ – do koﾐIe kaleﾐdářﾐího roku ヲヰヱヰ Hude taﾐečﾐí oHor přeﾏístěﾐ do 
hlavﾐí Hudov┞. 
K opravě střeIh┞ ﾏá podle pláﾐu dojít v jarﾐíIh ﾏěsíIíIh ヲヰヱヱ, oprava o úpravě podkroví 
Hude jedﾐáﾐo v další etapě. 
V průHěhu ﾏěsíIe úﾐora a Hřezﾐa H┞la vedeﾐa jedﾐáﾐí ředitele škol┞ se starostou ﾏěsta 
HaﾐušoviI. Výsledkeﾏ jedﾐáﾐí H┞la dotaIe Města HaﾐušoviI škole, která uhradila ztrátu 

vzﾐiklou ﾐeúﾏěrﾐě v┞sokýﾏ ﾐájeﾏﾐýﾏ ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ-ヲヰヱヰ. Nová ﾐájeﾏﾐí sﾏlouva 
oHsahuje ﾐájeﾏﾐé ve výši oHv┞klé.  )ároveň H┞la s Městeﾏ HaﾐušoviI podepsáﾐa sﾏlouva o 
Hezplatﾐé zápůjčIe hudeHﾐíIh ﾐástrojů, které ﾐeH┞l┞ v ﾏajetku škol┞ – škola tak dostala do 
užíváﾐí ﾏj. akordeoﾐ, dva ﾐové lesﾐí roh┞, ヲ truHk┞ a ヲ klariﾐet┞. 
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V průHěhu druhého pololetí H┞l┞ postupﾐě zrušeﾐ┞ jako krátkodoHé opatřeﾐí pevﾐé telefoﾐﾐí 
linky v HaﾐušoviIíIh a ﾐa uliIi Laﾐgrova ンヴ a zakoupeﾐ┞ dva ﾏoHilﾐí telefoﾐ┞, ﾐa které H┞l 
určeﾐ zkušeHﾐě ﾏěsíčﾐí liﾏit ヴヰヰ,- koruﾐ. Výhledově proHíhá jedﾐáﾐí se zřizovateleﾏ škol┞, 
který v┞pisuje výHěrové řízeﾐí ﾐa jedﾐoho telefoﾐﾐího operátora a jedﾐoho dodavatele 
eﾐergií pro všeIhﾐ┞ jíﾏ zřízeﾐé příspěvkové orgaﾐizaIe. Pokud se teﾐto sﾏluvﾐí vztah 
v oHlasti v┞užití telefoﾐů a odHěru eﾐergií uskutečﾐí, přiﾐese to v příštíIh leteIh výrazﾐé 
fiﾐaﾐčﾐí úspor┞ v oblasti provozu. 

V učeHﾐě hudeHﾐí ﾐauk┞ H┞l ve druhéﾏ pololetí zprovozﾐěﾐ ﾐev┞užívaﾐý počítač a 
zakoupeﾐa ﾐová taHule. Do koﾐIertﾐího sálu škol┞ H┞lo vráIeﾐo koﾐIertﾐí křídlo, které H┞lo 
zapůjčeﾐo dlouhodoHě v prostoráIh ﾏěstského ﾏuzea. Pro taﾐečﾐí oHor v JiﾐdřiIhově H┞l 
zajištěﾐ ﾐákup zrIadel do taﾐečﾐího sálu v Ieﾐě IIa ンヰ.ヰヰヰ,- Kč. ) iﾐvestičﾐího foﾐdu H┞l 
zakoupeﾐ ﾐový elektroﾐiIký klavír Yaﾏaha v Ieﾐě IIa Βヰ.ヰヰヰ,-, který Hude trvale uﾏístěﾐ 
v koﾐIertﾐíﾏ sále škol┞. Pro k┞tarové odděleﾐí Hude zakoupeﾐa z rezervﾐího foﾐdu koﾐIertﾐí 
kytara s pouzdrem v Ieﾐě IIa ヴヰ.ヰヰヰ,- Kč. Na koﾐIi školﾐího roku H┞lo dáﾐo do oprav┞ IIa 
10 ks houslí, které Hudou po opravě půjčováﾐ┞ v ráﾏIi doplňkové čiﾐﾐosti žákůﾏ škol┞. 
Současﾐě H┞la pro t┞to ﾐástroje zakoupeﾐa ﾐezH┞tﾐá pouzdra. 

Vﾐitřﾐíﾏi předpis┞ ředitele škol┞ H┞la ﾐově ﾐastaveﾐa pravidla pro proﾐájeﾏ hudeHﾐíIh 
ﾐástrojů – škola v┞užila ﾏožﾐosti, kterou jí dává ve zřizovaIí listiﾐě zřizovatel, a po v┞řízeﾐí 
příslušﾐého živﾐosteﾐského listu proﾐajíﾏá hudeHﾐí ﾐástroje v souladu s platnou 

legislativou. 

Ke zﾏěﾐě doIhází i v případě Šuﾏperského dětského sHoru, který škola zřizuje společﾐě 
s Doﾏeﾏ dětí a ﾏládeže Vila Doris v Šuﾏperku. Žák┞ škol┞ povede od ヱ. Γ. ヲヰヱヰ paﾐí 
učitelka Jaﾐa Todeková a prostor┞, kde výuka proHíhá, Hudou DDM Vila Doris škole proﾐajat┞ 
a zapsáﾐ┞ jako další ﾏísto posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí. 
Nedostatečﾐá v┞Haveﾐost učeHeﾐ hudeHﾐí ﾐauk┞ a sﾐaha o zkvalitﾐěﾐí a ﾏoderﾐizaIi výuk┞ 
H┞la podﾐěteﾏ k podáﾐí projektu a žádosti o dotaIi z evropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů. 
Partﾐereﾏ )UŠ Šuﾏperk v toﾏto projektu je )ákladﾐí uﾏěleIká škola, )áHřeh, Farﾐí Γ. 
S ohledeﾏ ﾐa staﾐoveﾐí speIifiIkýIh kriterií výzv┞, která ﾐeH┞la sIhopﾐá základﾐí uﾏěleIká 
škola splﾐit, projekt ﾐedosáhl patřičﾐého Hodového ohodﾐoIeﾐí. Škola Hude podávat 
upraveﾐý projekt i v ﾐásledujíIí výzvě v příštíﾏ roIe. 
V krátkodoHéﾏ a středﾐědoHéﾏ horizoﾐtu je třeHa: 

 staHilizovat ekoﾐoﾏiIk┞ školu zﾏěﾐou struktur┞ ﾐákladů; 
 udržet stávajíIí stav v┞Haveﾐí a postupﾐě oHﾐovovat ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí 

škol┞; 
 vybavit v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu postupﾐě školu tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé rozšířit 

ﾐaHídku výuk┞ o ﾐěkteré žádaﾐé oHor┞ ふﾏultiﾏédia, digitálﾐí zpraIováﾐí zvuku, 
apod.) 

1.5 Profil absolventa 

)ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ plﾐí v souladu s § ヱヰΓ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, 
základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, v┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ vzděláváﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ve zﾐěﾐí 
pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků, dvě fuﾐkIe: 

 poskytﾐout žákůﾏ, kteří projevili potřeHﾐé předpoklad┞ a zájeﾏ o studiuﾏ ﾐěkterého 
z oHorů, s┞steﾏatiIké základ┞ odHorﾐého vzděláﾐí ve zvoleﾐéﾏ oHoru a v┞Ihovat 
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z ﾐiIh zdatﾐé aﾏatér┞, kteří jsou sIhopﾐi saﾏostatﾐě proﾐikﾐout do struktur┞ a 
oHsahu uﾏěleIkého díla, 

 svýﾏ rozsaheﾏ ﾏeﾐší, ale zIela ﾐezastupitelﾐou úlohou )UŠ je odHorﾐá příprava 
výjiﾏečﾐě taleﾐtovaﾐýIh žáků pro HudouIí profesioﾐálﾐí studiuﾏ ﾐa v┞ššíIh stupﾐíIh 
škol s uﾏěleIkýﾏ zaﾏěřeﾐím. 

1.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ/ヱヰ se zúčastﾐilo dalšího vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků 
9 zaﾏěstﾐaﾐIů. 
ヲ zaﾏěstﾐaﾐIi si dále doplňují vzděláﾐí studieﾏ v koﾐzervatoři a v Taﾐečﾐíﾏ Ieﾐtru Praha. 
Ostatﾐí se zúčastﾐili akreditovaﾐýIh seﾏiﾐářů v ráﾏIi svýIh oHorů. Ředitel a koordiﾐátor ŠVP 
aHsolvovali seﾏiﾐář k problematice RVP ZUV a jeho aplikaci v podoHě školﾐího vzdělávaIího 
programu. 

Ekoﾐoﾏka škol┞ aHsolvovala ﾐěkolik seﾏiﾐářů z oHoru ふspisová služHa, ekoﾐoﾏika, apod.ぶ. 

2 Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Hudební obor 

HudeHﾐí oHor ﾏá v historii škol┞ ﾐejdelší tradiIi – je součástí škol┞ od jejího založeﾐí v roce 

1945. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ/ヲヰヱヰ ﾐaHízela škola ﾐásledujíIí zaﾏěřeﾐí: 
klavír 

akordeon 

klávesové ﾐástroje 

kytara 

sólový zpěv 

sHorový zpěv 

housle 

violoncello 

trubka 

pozoun 

baryton 

tenor 

zoHIová flétﾐa 

příčﾐá flétﾐa 

klarinet 

saxofon 

HiIí ﾐástroje 

 

Počt┞ žáků v hudeHﾐíﾏ oHoru ヲヰヰΓ/ヱヰ 

 PHV HO Abs. I Abs. II 

Akordeon 1 8 1 0 

Keyboard 8 14 0 0 
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Sﾏ┞čIové ﾐástroje 6 40 1 2 

DeIhové ﾐástroje 10 101 4 7 

Klavír 25 101 10 7 

Kytara 4 42 2 1 

Sólový zpěv 1 12 2 1 

BiIí ﾐástroje 0 6 2 0 

SHorový zpěv 0 50 0 0 

 

Statistika závěrečﾐýIh postupovýIh zkoušek ヲヰヰΓ/ヱヰ 

 PHV HO Abs. I 

Akordeon 1 8 1 

Keyboard 8 16 0 

Sﾏ┞čIové ﾐástroje 8 28 8 

DeIhové ﾐástroje 9 98 12 

Klavír 22 120 16 

Kytara 4 38 3 

Sólový zpěv 0 7 3 

BiIí ﾐástroje 0 6 2 

SHorový zpěv 0 50 0 

 

Klavírﾐí odděleﾐí patří v ﾐaší škole ke stěžejﾐíﾏ – v klavírﾐíﾏ odděleﾐí v┞učovalo ヱヰ 
pedagogů. 
V průHěhu školﾐího roku všiIhﾐi žáIi prezeﾐtovali výsledk┞ své práIe ﾐa veřejﾐýIh 
v┞stoupeﾐíIh – žákovské koﾐIert┞, hudeHﾐí podvečer┞, třídﾐí Hesídk┞, výIhovﾐé koﾐIert┞. 

Nejtaleﾐtovaﾐější žáIi se zúčastﾐili řad┞ soutěží, mj.: 

 IV. ročﾐíku soutěže )UŠ pro klavírﾐí dua Dvořákův Lipﾐík, kde získal┞ ﾐaše žák┞ﾐě ve 
ヲ. kategorii ヱ. ﾏísto a ve ヴ. kategorii ン. ﾏísto. 

 regioﾐálﾐí soutěže ve hře ﾐa dva klavír┞ a čt┞řručﾐí hra – Olomouc – zlaté a stříHrﾐé 
pásﾏo 

 krajské přehlídk┞ taleﾐtovaﾐýIh klavíristů – )áHřeh ﾐa Moravě 

Pedagogové se zúčastﾐili v ráﾏIi dalšího vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků 
akreditovaﾐýIh seﾏiﾐářů pořádaﾐýIh MetodiIkýﾏ Ieﾐtreﾏ JAMU v Brﾐě. 
Klavír┞ se v┞učoval┞ v hlavﾐí Hudově škol┞ a v ﾏístě posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí 
v HaﾐušoviIíIh. 
V sídle škol┞ ﾐa adrese Žerotíﾐova ヱヱ H┞la žákůﾏ ﾐaHídﾐuta výuka hr┞ ﾐa akordeoﾐ, která ﾏá 
v Šuﾏperku dlouholetou tradiIi. Kroﾏě výuk┞ tohoto ﾐástroje ﾏají žáIi ﾏožﾐost ﾐavštěvovat 
výuku ke┞Hoardů, které jsou v┞učováﾐ┞ iﾐdividuálﾐí i skupinovou formou. 

Výuka H┞la zaﾏěřeﾐa ﾐa vzděláváﾐí teIhﾐiIkýIh a uﾏěleIkýIh dovedﾐostí, ﾐa kultivováﾐí 
osoHﾐosti žáka a jeho kulturﾐí difereﾐIiaIi. 
 

Odděleﾐí sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů se potýká dlouhodoHě s ﾐižšíﾏ zájﾏeﾏ žáků. Přesto se 
podařilo ve škole udržet koﾏorﾐí sﾏ┞čIový souHor i sﾏ┞čIový orIhestr, který dosahoval 
ﾏiﾏořádﾐýIh kvalit. Na sﾏ┞čIovéﾏ odděleﾐí v┞učovalo ヵ pedagogů v kﾏeﾐové škole i ﾐa 
poHočIe v HaﾐušoviIíIh.  
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヰΓ/ヱヰ se žáIi zúčastﾐili řad┞ soutěží: 
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 okresﾐí kolo soutěže MŠMT s převahou sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů ふŠuﾏperkぶ – ヵ souHorů 
škol┞ s postupeﾏ do krajského kola 

 krajské kolo soutěže MŠMT s převahou sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů ふŠterﾐHerkぶ – 2 x 

3. ﾏísto, ヱ ┝ ヲ. ﾏísto 

V duHﾐu se uskutečﾐil společﾐý koﾐIert sﾏ┞čIového orIhestru škol┞ s orchestrem 

partﾐerské )UŠ Iši Krejčího v OloﾏouIi, který se setkal s velkýﾏ ohlaseﾏ a vysokou 

ﾐávštěvﾐostí. V červﾐu ヲヰヱヰ se uskutečﾐil průzkuﾏ hudeHﾐosti v ﾏateřské škole v Bludově. 
 

V kytarovéﾏ odděleﾐí v┞učovali ヲ pedagogové, Jedeﾐ z ﾐiIh dosáhl již důIhodového věku, 
vzhledem k trvaléﾏu ﾐedostatku aproHovaﾐýIh učitelů tohoto ﾐástroje se ﾐepodařilo za 
ﾐěho ﾐajít kvalitﾐí ﾐáhradu. ) tohoto důvodu v┞učoval k┞taru důIhodIe.  
ŽáIi odděleﾐí H┞li připravováﾐi ﾐa veřejﾐé akIe )UŠ – koﾐIert┞, verﾐisáže, výIhovﾐé projekt┞ 
pro )Š a MŠ. 
 

V pěveIkéﾏ odděleﾐí v┞učoval jedeﾐ pedagog sólovéﾏu zpěvu. SHorový zpěv v┞učoval 
rovﾐěž jedeﾐ pedagog – )ákladﾐí uﾏěleIká škola v Šuﾏperku společﾐě s Doﾏeﾏ dětí a 
mládeže Vila Doris zřizuje Šuﾏperský dětský sHor Motýli, který trvale dosahuje špičkovýIh 
výsledků a IelorepuHlikovéﾏ i ﾏeziﾐárodﾐíﾏ ráﾏIi. ) ﾐejvětšíIh úspěIhů ve školﾐíﾏ roIe 
ヲヰヰΓ/ヲヰヱヰ je třeHa jﾏeﾐovat zlatou ﾏedaili a ヱ. ﾏísto v ﾏeziﾐárodﾐí soutěži pěveIkýIh 
sHorů v Neerpeltu. 

 

V deIhovéﾏ odděleﾐí v┞učovalo ヶ pedagogů. ŽáIi tohoto odděleﾐí plﾐili předﾏět koﾏorﾐí 
hra formou hry v deIhovéﾏ orIhestru, který uskutečﾐil řadu v┞stoupeﾐí pro potřeH┞ Města 
Šuﾏperka. Výrazﾐýﾏ počiﾐeﾏ orIhestru H┞l I┞klus výIhovﾐýIh koﾐIertů, který škola 
uspořádala pro základﾐí škol┞ v regioﾐu. Řada žáků deIhového odděleﾐí půsoHila 
v koﾏorﾐíIh uskupeﾐíIh, která se v průHěhu školﾐího roku prezeﾐtovala ﾐa veřejﾐýIh 
v┞stoupeﾐíIh a akIíIh škol┞ a Města Šuﾏperka. 

 

K hlavﾐíﾏ Iílůﾏ předﾏětu hudeHﾐí ﾐauka patří posk┞tﾐout žákůﾏ základﾐí hudeHﾐí přehled, 
utvářet osoHﾐost žáka, rozvíjet jeho hudeHﾐost, vědoﾏosti, sIhopﾐosti, dovedﾐosti a ﾐáv┞k┞, 
oHjevovat zajíﾏavost hudH┞ a uﾏožﾐit žákůﾏ sezﾐáﾏit se s ﾐěkterýﾏi příklad┞ kvalitﾐí vážﾐé 
hudby. 

Pedagogové a žáIi hudeHﾐí ﾐauk┞ uspořádali pro děti ﾏateřskýIh škol hudeHﾐí pohádku 
O hodﾐéﾏ bubnu a zlé Hase, jejíﾏž Iíleﾏ H┞lo oslovit poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ 
v ﾐaší škole. 

2.2 Taneční obor 

Taﾐečﾐí oHor H┞l v┞učováﾐ ve dvou ﾏísteIh posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí – v ulici Langrova 34 

v Šuﾏperku a v JiﾐdřiIhově. V┞učovali ho dva pedagogičtí praIovﾐíIi. V oHou ﾏísteIh se 
taﾐečﾐí oHor potýkal s ﾐev┞hovujíIíﾏi prostorovýﾏi podﾏíﾐkaﾏi, které je třeHa výhledově 
řešit. I přes zﾏíﾐěﾐé proHléﾏ┞ se podařilo v taﾐečﾐíﾏ oHoru uspořádat tři Ielovečerﾐí 
koﾐIert┞. ŽáIi se ﾏiﾏo to účastﾐili i dalšíIh výzﾐačﾐýIh akIí. K ﾐiﾏ patří ﾐapříklad výIhovﾐé 
koﾐIert┞ Taﾐečﾐího Ieﾐtra Praha a taﾐečﾐího oHoru )UŠ Šuﾏperk pro základﾐí a středﾐí 
škol┞. 
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2.3 Výtvarný obor 

V upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe v┞učovali výtvarﾐý oHor dva pedagogové. Výtvarﾐý oHor se 
podoHﾐě jako taﾐečﾐí oHor potýkal v ﾏiﾐuléﾏ roIe s prostorovýﾏ zaHezpečeﾐíﾏ. V příštíﾏ 
roIe je třeHa řešit přeﾏístěﾐí výtvarﾐého oHoru do jiﾐýIh prostor.  
ŽáIi výtvarﾐého oHoru se zúčastﾐili řad┞ soutěží a uspořádali ﾐěkolik výstav. Společﾐě 
s pedagog┞ se zúčastﾐili výletu za kulturﾐíﾏi paﾏátkaﾏi České repuHlik┞. 
 

3 Koncertní činnost, soutěže a akce školy za školní rok  2009/2010 

Datum: Akce  září - duben: 
ヱヲ. září V┞stoupeﾐí taﾐečﾐího oHoru )UŠ Šuﾏperk ﾐa přehlídIe taﾐečﾐíIh oHorů 

)UŠ, u příležitosti Národﾐího zahájeﾐí dﾐů evropského dědiItví ve 
ŠterﾐHerku 

ヵ. říjﾐa HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ Šuﾏperk) 

23. – ヲヵ. říjﾐa Celostátﾐí přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe ﾏládeže a dospělýIh v Jablonci 

7. listopadu V┞stoupeﾐí taﾐečﾐího oHoru )UŠ Šuﾏperk v ráﾏIi festivalu "Město čte 
knihu" 

9. listopadu HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ Šuﾏperkぶ 
25. listopadu KoﾐIert odděleﾐí struﾐﾐýIh ﾐástrojů ふkaple sv. Jaﾐa NepoﾏuIkého 

v Klášterﾐíﾏ kostele Šuﾏperk) 

5. prosince Účiﾐkováﾐí DeIhového orIhestru )UŠ Šuﾏperk ﾐa Mikulášskéﾏ průvodu 

14. prosince KoﾐIert klavírﾐího odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk) 

16. prosince KoﾐIert Sﾏ┞čIového orIhestru a ŠDS ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk) 

17. prosince KoﾐIert deIhového odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk) 

22. prosince KoﾐIert učitelů )UŠ Šuﾏperk, poHočk┞ HaﾐušoviIe ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk) 

11. ledna HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ Šuﾏperk) 

15. ledna KoﾐIert taﾐečﾐího oHoru ふDivadlo Šuﾏperk) 

20. ledna VýIhovﾐé koﾐIert┞ TO a TCP Praha ふDivadlo Šuﾏperkぶ 
26. ledna KoﾐIert sﾏ┞čIového odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk) 

Β. úﾐora HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ) 

Γ. úﾐora Okresﾐí kolo soutěže )UŠ ふkoﾏorﾐí hra s převahou deIhovýIh ﾐástrojů, )UŠ 
Mohelnice) 

ヱヰ. úﾐora Okresﾐí kolo soutěže )UŠ ふkoﾏorﾐí hra s převahou sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů, )UŠ 
Šuﾏperkぶ 

ヱ. Hřezﾐa HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヱΒ. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert hudeHﾐího oHoru; ふkaple sv. Jaﾐa NepoﾏuIkého 

Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
ヲン. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert tříd┞ p. učitelk┞ Leﾐk┞ NezHedové; ふKlášterﾐí kostel 

Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
ヲヵ. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert tříd┞  p. učitele Aﾐtoﾐíﾐa Miﾐáře; ふkaple sv. Jaﾐa 

NepoﾏuIkého Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
ヲヶ. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert tříd┞  p. učitele Pavla Hrdiﾐ┞ a Petera Šíﾏ┞; ふKlášterﾐí 

kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
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ヲΓ. Hřezeﾐ AHsolveﾐtský koﾐIert tříd┞ p. učitelk┞ Jaﾐ┞ Valeﾐtové; ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 

12. dubna HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
14. dubna Krajské kolo soutěže )UŠ s převahou sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů – )UŠ ŠterﾐHerk 

AkIe Šuﾏperského dětského sHoru 

5. – Α. Hřezﾐa KluH sHorﾏistrů 

ヶ. Hřezﾐa Koncert pro Haiti 

ヲヰ. Hřezﾐa Jarﾐí koﾐIert 
ヲヶ. Hřezﾐa )ájezd BD,PL 

26. – ヲΒ. Hřezﾐa Koncert BD,PL Rychnov 

17. dubna )latá l┞ra ヲヰヱヰ 

23. – 25. dubna )ájezd Prievidza 2010 

23. dubna Prievidza - zahajovaIí koﾐIert 

24. dubna Prievidza - sakrálﾐí koﾐIert 
25. dubna Prievidza - závěrečﾐý koﾐIert 
29. dubna – 

ヵ. květﾐa )ájezd Neerpelt ヲヰヱヰ 

Soutěže – HO, TO, VO 

HudeHﾐí oHor 

Okresﾐí kolo 

Koﾏorﾐí hra s převahou deIhovýIh ﾐástrojů 

Γ. úﾐora ヲヰヱヰ Mohelnice  

Kategorie Uﾏístěﾐí VedouIí 
Soubor 1. c kategorie ヱ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Soubor 2. c kategorie ン. ﾏísto Petr KoIůrek 

Koﾏorﾐí hra s převahou sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů 

ヱヰ. úﾐora Šuﾏperk  

Kategorie Uﾏístěﾐí VedouIí 
Kategorie I. ヱ. ﾏísto Miloslava Váňová 

Kategorie II. ヱ. ﾏísto Leﾐka NezHedová 

Kategorie II. ヱ. ﾏísto s postupem Siﾏela Hrdiﾐová 

Kategorie IV. ヱ. ﾏísto s postupem Miloslava Váňová 

Kategorie IV. ヱ. ﾏísto s postupem Leﾐka NezHedová 

Krajské kolo 

14. dubna ŠterﾐHerk  

II. kategorie ふHarokﾐí 
soubor) 

ン. ﾏísto Siﾏela Hrdiﾐová 

IV. kategorie ふHarokﾐí 
soubor) 

ン. ﾏísto Leﾐka NezHedová 

IV. kategorie ふHarokﾐí 
soubor) 

ヲ. ﾏísto Miloslava Váňová 
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Taﾐečﾐí oHor   

8. dubna Krajská přehlídka dětského sIéﾐiIkého tance v Ústí ﾐad OrliIí, oIeﾐěﾐí 
s ﾐávrheﾏ ﾐa postup do Ielostátﾐího kola 

29. dubna v┞stoupeﾐí v Městské kﾐihovﾐě Šuﾏperk 

poHočka JiﾐdřiIhov   

ヱン. úﾐora Předtaﾐčeﾐí – ples SDH Rapotíﾐ 

ヱン. Hřezﾐa Předtaﾐčeﾐí – ŠiHřiﾐk┞ HaﾐušoviIe 

6. dubna Natáčeﾐí DVD – KD HaﾐušoviIe 

8. dubna Krajská přehlídka dětského sIéﾐiIkého taﾐIe v Ústí ﾐad OrliIí - paﾏětﾐí list s 
oIeﾐěﾐíﾏ ﾏalýIh taﾐečﾐíků za Ihoreografii "Ozvěﾐ┞ z lesa" 

ヴ. červﾐa závěrečﾐý koﾐIert TO )UŠ Šuﾏperk a poHočk┞ JiﾐdřiIhov, Divadlo Šuﾏperk 

ヶ. červﾐa Krajská přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe – II cyklus s Ihoreografií „Kaﾏ zﾏizel┞ 
paprsk┞ sluﾐIe?“ 

19. – 20. 

červﾐa 

Soustředěﾐí taﾐečﾐího oHoru – kiﾐosál HaﾐušoviIe 

ヲヵ. červﾐa VýIhovﾐé koﾐIert┞ pro děti společﾐě s divadelﾐíﾏ souHoreﾏ ŠOK ze Starého 
Města pod Sﾐěžﾐíkeﾏ 

Výtvarﾐý oHor   

Výtvarﾐé práIe pro Charitu – výzdoHa ﾐového oHjektu 

Muzikaﾐti pro výzdoHu učeHﾐ┞ hudeHﾐí ﾐauk┞ 

Soutěže: oHeslaﾐé 

Moje kniha – ヶ oIeﾐěﾐýIh, ヴ děti jedou do N┞s┞, jedeﾐ kolektiv 

Lidice 2010 

Brno – )rIadleﾐí vodﾐí hladiﾐ┞  
Iﾐterﾐetová soutěž a galerie – Moravská TřeHová 

Připravujeﾏe:  
Podivuhodﾐý svět ﾐetopýrů 

Pexeso – v┞psala Městská kﾐihovﾐa Šuﾏperk 

Pouť C┞rila a Metoděje 

Výstava v Doﾏě kultur┞ Šuﾏperk  - úﾐor, červeﾐ 

Uﾏěﾐovědﾐá e┝kurze – květeﾐ 

ŽáIi přijati ﾐa středﾐí výtvarﾐou školu: Silvie Kárská, LuIie Kolářová, Tereza Havráﾐková 

ŽáIi přijati ﾐa Fa arIhitektur┞ v Liberci – Doﾏiﾐika Taklová, Oﾐdřej PIhálek 

Fa architektury Brno i Praha – Kristýﾐa Trojaﾐová 

Fa uﾏěﾐí Ostrava – BarHora Petříčková 

Kulisa pro hudeHﾐí oHor – doﾏeček 
 
KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost za oHdoHí květeﾐ – červeﾐ ヲヰヱヰ 

Datum: Akce duben - červeﾐ: 

16. dubna VýIhovﾐé koﾐIert┞ DeIhového orIhestru )UŠ Šuﾏperk ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk, Β:ンヰ, Γ:ンヰ, ヱヰ:ンヰ hodぶ 

19. dubna KoﾐIert pro děti a rodiče ,,Děti děteﾏ“ ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱヶ:ンヰ hodぶ 
19. dubna KoﾐIert žákovskýIh korepetiI ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
22. dubna KoﾐIert sﾏ┞čIovýIh orIhestrů ,,KoﾐIert sﾏ┞čIů“,  )UŠ Iši Krejčího OloﾏouI 

a )UŠ Šuﾏperk ふKlášterﾐí kostel ヱΒ:ヰヰぶ 
3. květﾐa HudeHﾐí podvečer – sál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ 
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10. – ヱヴ. květﾐa HudeHﾐí pohádka pro MŠ a ヱ. tříd┞ )Š – sál )UŠ Šuﾏperk 

10. – ヱヴ. květﾐa Zápis do přípravﾐýIh ročﾐíků hudeHﾐího oHoru – )UŠ Šuﾏperk, 
Žerotíﾐova 11 

13. – ヱヵ. květﾐa Dvořákův Lipﾐík – celostátﾐí soutěž pro klavírﾐí dua –  

Ve ヲ. kategorii se uﾏístil┞ žák┞ﾐě Kateřiﾐa ŠeHestová  a Aﾐeta Bočková ze tř. 
paﾐí učitelk┞ Valeﾐtové ﾐa ヱ. ﾏístě  
Ve ヴ. kategorii se uﾏístil┞ žák┞ﾐě MiIhaela Horáková a )uzaﾐa Řeháková ze 
tříd┞ paﾐa učitele Pavla Hrdiﾐ┞ ﾐa ン. ﾏístě 

ヱΒ. květﾐa Mistři českého Haroka – koncert – poHočka HaﾐušoviIe, klášterﾐí kostel 
Šuﾏperk ヱΓ:ヰヰ 

ヲヰ. květﾐa Regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídka ve čt┞řručﾐí hře ﾐa klavír – Olomouc 

V ヱ. kategorii získal┞ MiIhaela Ple┞erová a Haﾐa Sa┝ová stříHrﾐé pásﾏo a ve 

3. kategorii Kateřiﾐa ŠeHestová a Aﾐeta Bočková zlaté pásﾏo ふze tříd┞ Jaﾐ┞ 
Valeﾐtovéぶ 

ヲヱ. květﾐa Závěrečﾐý koﾐIert koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru – klášterﾐí kostel 
Šuﾏperk ヱΒ:ヰヰ 

ンヱ. květﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert Haﾐ┞ Johﾐové a Miloslav┞ Váňové, klášterﾐí kostel 
Šuﾏperk ヱΒ:ヰヰ 

ヲ. červﾐa Závěrečﾐý koﾐIert hudeHﾐího oHoru )UŠ Šuﾏperk 

ヴ. červﾐa Závěrečﾐý koﾐIert taﾐečﾐího oHoru – Divadlo Šuﾏperk ヱΒ:ヰヰ 

ヶ. červﾐa Krajská přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe – II cyklus s Ihoreografií „Kaﾏ zﾏizel┞ 
paprsk┞ sluﾐIe?“ 

7. – ヲヵ. červﾐa Zápis do ﾐehudeHﾐíIh oHorů – Langrova 34 

2. – ヱヶ. červﾐa Postupové zkoušk┞ 

ヱΑ. červﾐa Závěrečﾐá pedagogiIká porada 

ヱΑ. červﾐa Slavﾐostﾐí v┞řazeﾐí aHsolveﾐtů, klášterﾐí kostel ヱΑ:ヰヰ 

19. – ヲヰ. červﾐa Soustředěﾐí a příprava taﾐečﾐího oHoru – kiﾐosál HaﾐušoviIe 

ヲヵ. červﾐa VýIhovﾐé koﾐIert┞ pro děti společﾐě s divadelﾐíﾏ souHoreﾏ ŠOK ze Starého 
Města pod Sﾐěžﾐíkeﾏ 

AkIe Šuﾏperského dětského sHoru 

17. dubna )latá l┞ra ヲヰヱヰ 

23. – 25. dubna )ájezd Prievidza ヲヰヱヰ 

23. dubna Prievidza - zahajovaIí koﾐIert 

24. dubna Prievidza - sakrálﾐí koﾐIert 
25. dubna Prievidza - závěrečﾐý koﾐIert 
29. dubna – 

ヵ. květﾐa )ájezd Neerpelt ヲヰヱヰ 

ヴ. květﾐa KoﾐIert České Ieﾐtruﾏ Brusel 
ヱヴ. květﾐa ﾐávštěva z Rychnova 

ヱヴ. květﾐa koncert s Rychnovem 

26. květﾐa Klasika viva Šuﾏperk 

ヲΑ. květﾐa Klasika viva Jeseﾐík 

ヲ. červﾐa )ájezd RD Bohutíﾐ 

Α. červﾐa Posledﾐí zkouška RD,BD,PL 

ヰΒ. červﾐa KoﾐIert pro děti MŠ 

ヰΓ. červﾐa )ápis ﾐovýIh dětí 
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ヰΓ. červﾐa )ávěrečﾐý koﾐIert BD,PL 

ヱヰ. červﾐa KoﾐIert pro děti MŠ 

ヱヰ. červﾐa )ápis ﾐovýIh dětí 
ヱヱ. červﾐa Koncert pro UNICEF 

ヱヲ. červﾐa Natáčeﾐí Uﾐičov 

ヱン. červﾐa Natáčeﾐí Uﾐičov 

ヱΑ. červﾐa V┞řazeﾐí aHsolveﾐtů )UŠ 

4 Průběh vzdělávání 

V záﾏěru rozvoje škol┞ H┞l┞ staﾐoveﾐ┞ t┞to Iíle: 

zásadﾐí prioritou v horizontu příštíIh dvou let je zpraIováﾐí kvalitﾐího školﾐího vzdělávaIího 
programu – k toﾏuto Iíli Hude sﾏěřováﾐa pozorﾐost a zaﾏěřeﾐo i další vzděláváﾐí 
pedagogiIkýIh praIovﾐíků; 

1) s ohledeﾏ ﾐa výﾏěﾐu vedouIíIh sﾏ┞čIového a deIhového orIhestru je ﾐezH┞tﾐé 
udržet kvalitu oHou těles a profilovat je výrazﾐěji do HudouIﾐa – ﾐutﾐá je v této 
oHlasti vzájeﾏﾐá spolupráIe všeIh pedagogů; 

2) s ohledeﾏ ﾐa důIhodový věk ﾐěkterýIh pedagogiIkýIh praIovﾐíků je ﾐutﾐé 
zaHezpečit koﾐtiﾐuitu výuk┞ v ﾐěkterýIh ﾐástrojíIh – předevšíﾏ k┞tara, flétﾐa; je 
ﾐutﾐé posílit výuku plátkovýIh ﾐástrojů – klarinet, saxofon; 

3) v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu je třeHa zﾏěﾐit strukturu výuk┞ deIhovýIh ﾐástrojů – od 

převah┞ zoHIovýIh fléteﾐ sﾏěreﾏ k ostatﾐíﾏ deIhovýﾏ ﾐástrojůﾏ; 

5 Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů 
školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání  

Ke dﾐi ヱ. ヲ. ヲヰヱヰ půsoHil Kruh rodičů a přátel )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ v Šuﾏperku ふdále 
KRPŠぶ spíše ve forﾏálﾐí roviﾐě, výHor ﾐev┞kazoval čiﾐﾐost a řada rodičů – čleﾐů výHoru již 
neﾏěla své děti ve škole. ) tohoto důvodu H┞l┞ v květﾐu provedeﾐ┞ volH┞ ﾐového výkoﾐﾐého 
výHoru, H┞la provedeﾐa registraIe v Českéﾏ statistiIkéﾏ úřadu a KRPŠ H┞lo přiděleﾐo IČO. 
Tíﾏ H┞l ﾐapraveﾐ ﾐedostatek z doH ﾏiﾐulýIh a současﾐě H┞la provedeﾐa registraIe 

orgaﾐizaIe ﾐa Fiﾐaﾐčﾐíﾏ úřadu. V souvislosti s ﾐadIházejíIíﾏi oslavaﾏi ヶヵ. výročí založeﾐí 
škol┞ KRPŠ připravil ve spolupráIi s vedeﾐíﾏ škol┞ ﾐa podziﾏﾐí ﾏěsíIe roku ヲヰヱヰ festival 
sedﾏi koﾐIertů k toﾏuto výročí a požádal OloﾏouIký kraj o podporu této kulturﾐí akIe, 
jejíﾏž hlavﾐíﾏ Iíleﾏ je zviditelﾐěﾐí škol┞ a zlepšeﾐí vzájeﾏﾐé koﾏuﾐikaIe s veřejﾐostí. Kruh 
rodičů a přátel )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ v Šuﾏperku získal od OloﾏouIkého kraje dotaIi ve 
výši ヲヵ.ヰヰヰ,-, která Hude použita k úhradě proﾐájﾏu koﾐIertﾐíIh prostor. 

Cíleﾏ vedeﾐí je do HudouIﾐa zlepšit vzájeﾏﾐou koﾏuﾐikaIi s rodičovskou veřejﾐostí, 
představiteli Města Šuﾏperka, DDM Vila Doris, ﾏěstskou kﾐihovﾐou a dalšíﾏi kulturﾐíﾏi a 
vzdělávaIíﾏi iﾐstituIeﾏi. 
V ráﾏIi propagaIe škol┞ ﾐa veřejﾐosti uspořádala škola řadu tradičﾐě pořádaﾐýIh koﾐIertů. 
Miﾏo jiﾐé připravila pro ﾏateřské škol┞ v Šuﾏperku a Hlízkéﾏ okolí hudeHﾐí pohádku, jejíﾏž 
Iíleﾏ H┞lo představit poteﾐIioﾐálﾐíﾏ zájeﾏIůﾏ jedﾐotlivé oHor┞ a předﾏět┞, které se ve 
škole v┞učují. 
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Na doHré úrovﾐi H┞la v upl┞ﾐuléﾏ roIe spolupráIe škol┞ s ﾏístﾐíﾏ tiskeﾏ, jehož 
prostředﾐiItvíﾏ iﾐforﾏovala škola veřejﾐost o všeIh připravovaﾐýIh akIíIh. 
Ve druhéﾏ pololetí uspořádala škola společﾐý koﾐIert se )ákladﾐí uﾏěleIkou školou Iši 
Krejčího v OloﾏouIi, ﾐa kteréﾏ v┞stoupil┞ sﾏ┞čIové orIhestr┞ oHou škol. 

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V uvedeném období neproběhla kontrola ČŠI ani žádných jiných kontrolních orgánů. 

7 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2009 

Příjﾏ┞  

Příjﾏy Ielkeﾏ k ンヱ. ヱヲ. ヲヰヰΓ ヱヲ.ヴンΒ.ヲΒヲ,ΒΑ Kč 

z toho:  

DotaIe od MŠMT a zřizovatele: ヱヱ.ヰヰヰ.ヱヰヰ,ヰヰ Kč 

                             z toho: na mzdy   Α.Γヲヶ.ヶヴΑ,ヰヰ Kč 

                                      na odvody   ヲ.Βヶヰ.ヴヵン,ヰヰ Kč 

                                      na provoz      ヱΒヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

                                      na odpisy        ンン.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

DotaIe od MÚ Šuﾏperk        ヱヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Školﾐé   ヱ.ヴヲヴ.ヵヶヰ,ヰヰ Kč 

)účtováﾐí foﾐdů          ヲ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Ostatﾐí výﾐos┞          ヱ.ヶヲヲ,ΒΑ Kč 

 
Výdaje 

 

Neiﾐvestičﾐí výdaje Ielkeﾏ k 31. 12. 2009 ヱヲ.ンΓン.ンヲヰ,ヰΒ Kč 

z toho:  

Náklad┞ ﾐa ﾏzd┞  Α.ΓヲΒ.ヶヴΑ,ヰヰ Kč 

Odvody  ヲ.ヶヰヱ.Γヴヵ,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞     ヱヰヴ.ンヱヵ,ヰヰ Kč 

    )ákoﾐﾐé soIiálﾐí ﾐáklad┞ a pojištěﾐí     ヱヵヴ.Γヱン,ヰヰ Kč 

    Ostatﾐí provozﾐí ﾐáklad┞  ヱ.ヶヰン.ヵヰヰ,ヰΒ Kč 

                   Provoz – ﾐájﾏ┞     ヱΒヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

                   Odpisy       ンン.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

                   Ostatﾐí ﾐáklad┞  ヱ.ンΓヰ.ヵヰヰ,ヰΒ Kč 
 

Stav foﾐdů 
 

Stavy foﾐdů k 31. 12. 2009    ンΓン.ヲヵΑ,ヴヰ Kč 

z toho:  

Foﾐd odﾏěﾐ        Β.Αンヱ,ヰヰ Kč 

FKSP    ヱΓヶ.ンヲン,ヰヰ Kč 

Foﾐd rezervﾐí    ヱヰヰ.ンヰヱ,ヶヰ Kč 

FRIM      ΒΑ.Γヰヱ,Βヰ Kč 
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Inventarizace majetku 

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2009 ヲ.ヶンヱ.Βヰヴ,ヶヴ Kč 

z toho  

DlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek ヱ.ヰンヱ.ΑヶΑ,ヵヰ Kč 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek      ヶン.ヵヵヱ,ヰヰ Kč 

DlouhodoHý droHﾐý hﾏ. ﾏajetek ヱ.ヴヱヲ.Βヱヴ,Βヴ Kč 

z toho:  

Provozﾐí ﾏajetek     ヶΒΒ.ヰヲヰ,Βヴ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞     Αヲヴ.ΑΓヴ,ヰヰ Kč 

Majetek v operativﾐí evideﾐIi     ヱヲン.ヶΑヱ,ンヰ Kč 

z toho:  

Dle oHorů ヱΒ.ヱヵヶ,Αヰ Kč 

Ostatﾐí ﾏajetek ヱヰヵ.ヵヱヴ,ヶヰ Kč 

  

  

 

 


