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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje 

Náze┗ škol┞ dle zřizo┗aIí listiﾐ┞: )ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ 

Sídlo škol┞: ΑΒΑ ヰヱ Šumperk 

Prá┗ﾐí forﾏa: příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe 

Ideﾐtifikátor prá┗ﾐiIké osoH┞: 600 001 706 

IČO: 00 852 333 

IZO: 102 692 378 

)řizo┗atel: OloﾏouIký kraj 
Ředitel škol┞: PaedDr. Fraﾐtišek Ha┗elka, Ph.D. 
)ástupIe ředitele škol┞: LiHuše )áﾏečﾐíko┗á 

Rada školy: ﾐeﾐí ustaﾐo┗eﾐa 

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

Místa posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí: Žerotíﾐo┗a ヱヱ, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk ふhudeHﾐí a taﾐečﾐí 
obor) 

Laﾐgro┗a ンヴ, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk ふ┗ýt┗arﾐý a taﾐečﾐí oHor - 
do 31. 12. 2010 

Dr. E. Beﾐeše 1, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk ふ┗ýt┗arﾐý oHor - od 

1. 1. 2011) 

 H┞ﾐčiIká ヱ, ΑΒΒ ンン Haﾐušo┗iIe ふhudeHﾐí oHorぶ 
788 ヲン JiﾐdřiIho┗ 78 ふtaﾐečﾐí oHorぶ 
ヱΑ. listopadu ヲ, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk ふpě┗eIký sHorぶ 

Telefon: +420 583 214 361 

Mobil: +420 602 807 998 

E-mail: skola@zus-sumperk.cz 

Web: http://www.zus-sumperk.cz 

1.2 Charakteristika školy 

Čiﾐﾐost základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol je legislati┗ﾐě ┗┞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, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ve 

zﾐěﾐí pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků, ┗┞hláškou č. Αヱ/ヲヰヰヵ SH., o základﾐíﾏ uﾏěleIkéﾏ 
┗zdělá┗áﾐí, učeHﾐíﾏi pláﾐ┞ a osﾐo┗aﾏi pro )UŠ. 
 

V podroHﾐosteIh o zřizo┗áﾐí, rušeﾐí, orgaﾐizaIi, podﾏíﾐkáIh, průHěhu a délIe studia, 

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

V┞učo┗áﾐí ┗ jedﾐotli┗ýIh oHoreIh proHíhá ┗ ráﾏIi učeHﾐíIh pláﾐů pro základﾐí uﾏěleIké 
škol┞, které sIh┗álilo Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ České repuHlik┞ pro 
hudeHﾐí oHor dﾐe ヲヶ. čer┗ﾐa ヱΓΓヵ pod č. j. ヱΒ 418/95 s účiﾐﾐostí od ヱ. září ヱΓΓヵ, pro 

mailto:skola@zus-sumperk.cz
http://www.zus-sumperk.cz/
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┗ýt┗ar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. 2ヰヰヲ, pro taﾐečﾐí 
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o┗: 
 

HudeHﾐí oHor 

UčeHﾐí osﾐo┗┞ č. j. ze dne 

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

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

pě┗eIkého hlaso┗ého ┗ýI┗iku a sHoro┗ého zpě┗u 20 876/80-35 25. 7. 1980 

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

pě┗eIké ┗ýIho┗┞ a zpě┗u pro II. stupeň studia 14 466/85-30 15. 4. 1985 

přípra┗ﾐé hudeHﾐí ┗ýIho┗┞ 20 876/80-35 25. 7. 1980 

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

hry v souboru pro přípra┗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 

Výt┗arﾐý obor 

UčeHﾐí osﾐo┗┞ č. j. ze dne 

Přípra┗ﾐé studiuﾏ a I. stupeň základﾐího studia 20 876/80-35 25. 7. 1980 

 11 393/81-35 6. 4. 1971 

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

Taﾐečﾐí obor 

UčeHﾐí osﾐo┗┞ č. j. ze dne 

Vzdělá┗aIí prograﾏ taﾐečﾐího oHoru základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol 

20 876/80-35 25. 7.1980 

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

Vzdělá┗aIí 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   

 

Od ヱ. září ヲヰヱヰ praIuje škola ﾐa kurikulárﾐí reforﾏě a zpraIo┗á┗á ﾐa podkladu RáﾏIo┗ého 
┗zdělá┗aIího prograﾏu pro základﾐí uﾏěleIké ┗zdělá┗áﾐí s┗ůj školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ, 
který Hude zohledňo┗at speIifika škol┞ a podle ﾐěhož se zahájí ┗┞učo┗áﾐí ┗ souladu s platnou 

legislati┗ou od ヱ. září ヲヰヱヲ.  
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)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ patří ke středﾐě ┗elkýﾏ základﾐíﾏ 
uﾏěleIkýﾏ školáﾏ. Ve sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí posk┞to┗ala ┗zdělá┗áﾐí ┗ hudeHﾐíﾏ, taﾐečﾐíﾏ a 
┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ-ヲヰヱヱ ﾐa┗ště┗o┗alo školu Ielkeﾏ ヶΓヰ žáků, z toho 
hudeHﾐí oHor iﾐdi┗iduálﾐí ┗ýuka ヴンΓ žáků, hudeHﾐí oHor kolekti┗ﾐí ┗ýuka ヵヰ žáků, ヱヱΒ žáků 
se ┗zdělá┗alo ┗ taﾐečﾐíﾏ oHoru a ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru roz┗íjelo s┗é ﾐadáﾐí Βン žáků. Výuku 
┗šeIh ┗ýše u┗edeﾐýIh žáků zajišťo┗alo 27 pedagogů s Ielko┗ýﾏi ú┗azk┞ ヲ5,78. Vedle 

pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků ┗e škole a ┗ poHočkáIh praIuje ヵ pro┗ozﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů 
s celko┗ýﾏi ú┗azk┞ ン,28. 

1.3 Materiálně technické zabezpečení školy  

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ H┞lo ﾐezH┞tﾐé řešit přede┗šíﾏ zajištěﾐí ┗ýuko┗ýIh prostor pro 
┗ýt┗arﾐý a taﾐečﾐí oHor. K ンヱ. ヱヲ. ヲヰヱヰ skoﾐčila ﾐájeﾏﾐí sﾏlou┗a ┗ ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh 
prostoráIh v ulici Langrova 34, kde s ohledeﾏ ﾐa ┗┞soké pro┗ozﾐí ﾐáklad┞, ﾐadﾏěrﾐé 
prostor┞ a ﾐeekoﾐoﾏiIký pro┗oz ﾐeH┞lo ﾏožﾐé ﾐadále půsoHit. Po dohodě s předsta┗iteli 
Města Šuﾏperka H┞l ┗ ﾏěsíIíIh září - listopad zrekoﾐstruo┗áﾐ taﾐečﾐí sál ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě 
škol┞ v uliIi Žerotíﾐo┗a ヱヱ, který H┞l dří┗e ┗┞uží┗áﾐ pro účel┞ deIho┗ého orIhestru. DeIho┗ý 
orIhestr H┞l přeﾏístěﾐ do zkušeHﾐ┞ sﾏ┞čIo┗ého orIhestru a koordiﾐaIí zkoušek oHou 
orIhestrů H┞lo dosažeﾐo raIioﾐálﾐějšího ┗┞užití těIhto prostor. Taﾐečﾐí oHor se přestěho┗al 
v listopadu 2010.  

Další složitá jedﾐáﾐí proHěhla ┗ souvislosti s ┗ýt┗arﾐýﾏ oHoreﾏ, pro který H┞lo třeHa ﾐajít 
odpo┗ídajíIí prostor┞. Výsledkeﾏ jedﾐáﾐí H┞la dohoda škol┞ s Městeﾏ Šuﾏperk, které 
upra┗ilo pro účel┞ učeHﾐ┞ ┗ýt┗arﾐého oHoru, ﾏodelo┗ﾐ┞ a potřeHﾐého zázeﾏí Hý┗alý H┞t 
školﾐíka ┗ prostoráIh základﾐí školy v ulici Dr. E. Beﾐeše. Výt┗arﾐý oHor H┞l přestěho┗áﾐ 
v prosiﾐIi ヲヰヱヰ a od ヱ. ヱ. ヲヰヱヱ začal půsoHit ┗ ﾐo┗éﾏ ﾏístě posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí.  
V sou┗islosti se stěho┗áﾐíﾏ oHou oHorů H┞la odložeﾐa ┗ýﾏěﾐa střeIh┞ hla┗ﾐí Hudo┗┞ škol┞ 
ﾐa letﾐí ﾏěsíIe roku ヲヰヱヱ – oprava byla provedena v ﾏěsíIíIh k┗ěteﾐ – srpen 2011. 

V ﾐá┗azﾐosti ﾐa opra┗u střeIhy pláﾐuje škola pro┗edeﾐí ┗ýﾏalH┞ stropů horﾐího patra, které 
H┞l┞ zﾐičeﾐ┞ zatékáﾐíﾏ. V zá┗islosti ﾐa ﾏožﾐosteIh rozpočtu Hude v oHdoHí letﾐíIh prázdﾐiﾐ 
pro┗edeﾐa ┗ýﾏalHa ┗stupﾐího prostoru škol┞, sIhodiště a chodeb.  

V ﾏěsíIi ledﾐu H┞la pro┗edeﾐa iﾐ┗eﾐtura a ﾐa ﾐá┗rh iﾐ┗eﾐtarizačﾐí koﾏise H┞lo ┗┞řazeﾐo 
staré a ﾐepotřeHﾐé zařízeﾐí a ﾐeopra┗itelﾐé hudeHﾐí ﾐástroje, které zaHíral┞ prostory 

v podkro┗í, do ﾐiIhž tr┗ale zatékalo. )ﾏíﾐěﾐé ┗┞Ha┗eﾐí H┞lo silﾐě zde┗asto┗aﾐé a ﾐapadeﾐé 
plísﾐí, s ohledeﾏ ﾐa stáří a sta┗ H┞lo zIela ﾐeupotřeHitelﾐé. Podkro┗ﾐí prostor┞ H┞l┞ ┗┞klizeﾐ┞ 
tak, aH┞ ﾏohla proHěhﾐout opra┗a střešﾐí kr┞tiﾐ┞.  
V průHěhu pr┗ﾐího pololetí H┞l iﾐstruﾏeﾐtář škol┞ doplﾐěﾐ o d┗a klá┗eso┗é ﾐástroje Yaﾏaha, 
elektriIký kla┗ír Cla┗iﾐo┗a ふdo koﾐIertﾐího sáluぶ, z┗uko┗ou aparaturu, koﾐIertﾐí k┞taru, 
trombon. Současﾐě H┞la zakoupeﾐa do ředitelﾐ┞ škol┞ sedaIí soupra┗a. Dále H┞la ┗┞Ha┗eﾐa 

učeHﾐa hudeHﾐí ﾐauk┞ ﾐo┗ýﾏ reprodukčﾐíﾏ zařízeﾐíﾏ. 
Výpočetﾐí teIhﾐika H┞la posíleﾐa o tři počítačo┗é sesta┗┞ a oHoustraﾐﾐou laserovou tiskárﾐu, 

H┞l pro┗edeﾐ audit soft┘aru a uza┗řeﾐa sﾏlou┗a s firﾏou IﾐtuiIe, která se ujala sprá┗┞ 
┗ýpočetﾐí teIhﾐik┞ školy. V úﾐoru ヲヰヱヱ H┞l┞ spuštěﾐ┞ ﾐo┗é iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞ škol┞, 
v jedﾐé z učeHeﾐ H┞l uﾏístěﾐ počítač, který je k dispoziIi pedagogůﾏ. B┞la zpro┗ozﾐěﾐa 
iﾐterﾐí síť. Ve zkušeHﾐíﾏ pro┗ozu H┞l testo┗áﾐ ﾐo┗ý soft┘are KlasifikaIe, do ﾐěhož Hude 
pře┗edeﾐa od příštího školﾐího roku ┗eškerá školﾐí e┗ideﾐIe týkajíIí se žáků. 
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S ohledeﾏ ﾐa Ieﾐu H┞l zﾏěﾐěﾐ posk┞to┗atel iﾐterﾐeto┗ýIh služeH a telefoﾐů – H┞l┞ zrušeﾐ┞ 
pe┗ﾐé liﾐk┞, které H┞l┞ ﾐahrazeﾐ┞ ﾏoHilﾐíﾏi telefoﾐ┞ ふpe┗ﾐá liﾐka zůstala jeﾐ ┗ hla┗ﾐí 
Hudo┗ě škol┞ぶ. 
V Hanušo┗iIíIh H┞la uza┗řeﾐa s ﾏěsteﾏ ﾐájeﾏﾐí sﾏlou┗a ┗ IeﾐáIh oH┗┞klýIh, ted┞ za 
┗ýrazﾐě ┗ýhodﾐějšíIh podﾏíﾐek, ﾐež toﾏu Hý┗alo dří┗e.    
V hudeHﾐíﾏ oHoru pro┗ozuje škola od září ヲヰヱヰ doplňko┗ou čiﾐﾐost, ┗ jejíﾏž ráﾏIi jsou 
žákůﾏ půjčo┗áﾐ┞ hudeHﾐí ﾐástroje – ┗ýtěžek z této doplňko┗é čiﾐﾐosti je použí┗áﾐ 
k udržo┗áﾐí a oHﾐo┗ě iﾐstruﾏeﾐtáře škol┞. 
V oHlasti údržH┞ a opra┗ hudeHﾐíIh ﾐástrojů jsﾏe se zaﾏěřili ┗ toﾏto školﾐíﾏ roIe 
přede┗šíﾏ ﾐa opra┗u sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů ふH┞l┞ opra┗eﾐ┞ řádo┗ě desítk┞ houslíぶ a 
akordeonů, zásadﾐí opra┗a H┞la pro┗edeﾐa u staršího elektriIkého kla┗íru Yaﾏaha Cla┗iﾐo┗a. 
Výhledo┗ě je třeHa ┗ krátkodoHéﾏ horizoﾐtu zajistit opra┗u a Hěžﾐou údržHu žesťo┗ýIh 
ﾐástrojů a do┗┞Ha┗it ﾐáH┞tkeﾏ učeHﾐu hudeHﾐí ﾐauk┞. 

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ se podařilo restrukturalizo┗at pro┗ozﾐí ﾐáklad┞ škol┞ přede┗šíﾏ 
sﾐížeﾐíﾏ ﾐákladů ┗ oHlasti proﾐájﾏů, spotřeHo┗aﾐýIh eﾐergií a pro┗ozu telefoﾐﾐíIh liﾐek. 
Ušetřeﾐé prostředk┞ H┞lo ﾏožﾐé ┗ěﾐo┗at ﾐa údržHu a iﾐo┗aIi ﾏateriálﾐě teIhﾐiIkého zázeﾏí 
školy. 

V ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí je třeHa dořešit ha┗arijﾐí sta┗ střeIh┞, který způsoHuje zatékáﾐí do 
podkro┗í. V ﾐá┗azﾐosti ﾐa tuto opra┗u je třeHa zajistit ┗┞ﾏalo┗áﾐí stropů učeHeﾐ ┗e 
2. posIhodí, do kterýIh zatékala ┗oda. T┞ je třeHa ro┗ﾐěž opatřit oIhraﾐﾐýﾏ ﾐátěreﾏ proti 
plísﾐíﾏ. Současﾐě je pláﾐo┗áﾐa ┗ýﾏalHa IhodeH a ┗e středﾐědoHéﾏ horizontu s ohledem na 

fiﾐaﾐčﾐí ﾏožﾐosti i postupﾐé ┗┞ﾏalo┗áﾐí Ielé škol┞. 
Je třeHa řešit ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí učeHeﾐ hudeHﾐí ﾐauk┞ – ﾐedostatečﾐá 
vybavenost učeHeﾐ hudeHﾐí ﾐauk┞.  
Výhledo┗ě je třeHa zajistit ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí pro pláﾐo┗aﾐý literárﾐě draﾏatiIký 
obor a v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu připra┗it podﾏíﾐk┞ pro zahájeﾐí ┗ýuk┞ ﾐo┗ého zaﾏěřeﾐí – 

teIhﾐika z┗uko┗ého zázﾐaﾏu. 

1.5 Profil absolventa 

)ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ plﾐí ┗ 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, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh zﾏěﾐ a dodatků, d┗ě fuﾐkIe: 

 poskytﾐout žákůﾏ, kteří proje┗ili potřeHﾐé předpoklad┞ a zájeﾏ o studiuﾏ ﾐěkterého 
z oHorů, s┞steﾏatiIké základ┞ odHorﾐého ┗zděláﾐí ┗e z┗oleﾐéﾏ oHoru a ┗┞Iho┗at 
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, 

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



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ 
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1.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání  

1 Vzdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh zaﾏěstﾐaﾐIů 

Další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků Hude ┗ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ zaﾏěřeﾐo ﾐa 

- ┗zdělá┗áﾐí k t┗orHě školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu, 
- studiuﾏ ředitele – FS I ふfuﾐkčﾐí studiuﾏぶ, 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé k doplﾐěﾐí a z┗ýšeﾐí odHorﾐé k┗alifikaIe, 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐí k prohluHo┗áﾐí ﾏetodiIkýIh zﾐalostí a do┗edﾐostí ┗ oHoru, 
- po┗iﾐﾐé proškoleﾐí ┗ oHlasti BO)P, zdra┗otﾐí školeﾐí k posk┞to┗áﾐí pr┗ﾐí poﾏoIi, 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé k aktuálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ legislati┗┞. 
Vzdělá┗áﾐí k t┗orHě školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu se zúčastﾐí ┗šiIhﾐi iﾐterﾐí pedagogičtí 
praIo┗ﾐíIi škol┞, kteří se Hudou ﾐa t┗orHě ŠVP akti┗ﾐě podílet. 
Vzdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé k doplﾐěﾐí a z┗ýšeﾐí odHorﾐé k┗alifikaIe Hude podpořeﾐo 
u zaﾏěstﾐaﾐIů, kteří toto studiuﾏ zahájili ┗ ﾏiﾐulýIh leteIh a Hudou i ┗e školﾐíﾏ roIe 
ヲヰヱヰ/ヱヱ pokračo┗at ┗e studiu. 

Pedagogičtí praIo┗ﾐíIi z jedﾐotli┗ýIh uﾏěleIkýIh oHorů se podle potřeH┞ škol┞ a zájﾏu 
jedﾐotli┗ýIh učitelů zúčastﾐí ┗┞HraﾐýIh kurzů a seﾏiﾐářů, které Hudou ┗zdělá┗aIí iﾐstituIe 
pro jejiIh odHorﾐé předﾏět┞ pořádat. V┞Hraﾐí praIo┗ﾐíIi kla┗írﾐího odděleﾐí Hudou 
pokračo┗at ┗ ﾐá┗ště┗áIh odHorﾐýIh ﾏetodiIkýIh seﾏiﾐářů, které pro kla┗írist┞ pořádá 
Jaﾐáčko┗a akadeﾏie ﾏúziIkýIh uﾏěﾐí. 
Po┗iﾐﾐého školeﾐí BO)P se zúčastﾐí ┗šiIhﾐi pedagogičtí praIo┗ﾐíIi škol┞. VšiIhﾐi pedagogo┗é 
projdou ro┗ﾐěž školeﾐíﾏ k posk┞to┗áﾐí pr┗ﾐí poﾏoIi. 

2 Vzdělá┗áﾐí ﾐepedagogiIkýIh zaﾏěstﾐaﾐIů 

Nepedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi Hudou proškoleﾐi ┗ ráﾏIi s┗ýIh praIo┗ﾐíIh ﾐáplﾐí. 
Rozpočtářka škol┞ se zúčastﾐí proškoleﾐí ┗ těIhto oHlasteIh: 
- spiso┗á služHa, arIhi┗aIe, skartaIe, 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé k aktuálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ legislati┗┞, 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐého k prohlouHeﾐí odHorﾐýIh zﾐalostí a do┗edﾐostí ┗┞koﾐá┗aﾐé 
práIe. 

Další vzdělávání  zaměstnanců školy  v roce 2010/2011 - skutečnost  

Další vzděláváﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů v roce 2010/11 

Pedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi 

1. Bartošek Toﾏáš Studiuﾏ VŠ: Ostra┗ská uﾐi┗erzita – ヲ. roč. pozouﾐ 

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 26. 10. 

2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

2. Doleček Vladiﾏír Kurikulárﾐí reforma – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 26. 10. 

2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ 

)prá┗a o čiﾐﾐosti )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ za školﾐí rok ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 
- 6 - 

3. Ha┗elka Fraﾐtišek Studiuﾏ pro ředitele škol a škol. )ařízeﾐí ンヰ. 9. – 18. 12. 2010 

OdHorﾐá stáž v )Š Šumperk., VrIhliIkého ヲヲ, ヱ. 11. – 7. 12. 2010 

Plato┗é předpis┞ ┗e ┗eřejﾐýIh služHáIh a sprá┗ě ヱヵ. 12. 2010 

Prá┗a duše┗ﾐího ┗lastﾐiIt┗í ヲΑ. 5. 2011  

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

4. HloIh Jiří Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

5. Hrdiﾐo┗á Siﾏela Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

6. Jirﾏaﾐo┗á Marie Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

7. Johﾐo┗á Haﾐa Studium – Koﾐzer┗atoř ParduHiIe, ヴ. ročﾐík 

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

8. Juřička Petr Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

9. KoIůrek Petr Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

10. KoIůrko┗á Ireﾐa -- 

11. Kokešo┗á Jiřiﾐa Student Taﾐečﾐího Ieﾐtra Praha – Koﾐzer┗atoř o.p.s. 
Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

12. Ko┗alo┗á Aﾐežka Os┗ědčeﾐí: S┗ěto┗á arIhitektura ヲ. pol. ヲヰ. stol., ヲヰ. ヴ. ヲヰヱヱ, Společﾐost Jaﾐa 
)rza┗ého  

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el Doubrava/ - 

26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

13. Macek Josef Studeﾐt PedagogiIké fakult┞ Uﾐi┗erzity palaIkého OloﾏouI, ヲ. ročﾐík 

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BOZP, 20. 1. 2011 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

14. Miﾐář Aﾐtoﾐíﾐ Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

15. NezHedo┗á Leﾐka Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ 

)prá┗a o čiﾐﾐosti )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ za školﾐí rok ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 
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Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

16. No┗áko┗á MarIela Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Metodika hr┞ ﾐa deIho┗é ﾐástroje dře┗ěﾐé pro učitele )UŠ a SUŠ, 16. 4. 2011 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

17. Sekyra Radek Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BOZP, 20. 1. 2011 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

18. Sla┗íčko┗á Jiřiﾐa Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

19. ŠeHesto┗á Věra Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

20. Šíﾏa Peter Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

21. Š┗édo┗á Irina Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

22. Todeko┗á Jaﾐa Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

23. Valeﾐto┗á Jaﾐa Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

24. Váňo┗á Milosla┗a Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

25. Vilišo┗á Daﾐa Artefiletika ┗e ┗ýuIe ┗ýt┗arﾐé ┗ýIho┗┞, 17. 2. 2011, Společﾐost Jaﾐa )rza┗ého 

S┗ěto┗á arIhitektura ヲ. pol. ヲヰ. stol., ヲヰ. 4. 2011, Společﾐost Jaﾐa )rza┗ého  

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

26. Vočka Petr Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

27. )áﾏečﾐíko┗á LiHuše Plato┗é předpis┞ ┗e ┗eřejﾐýIh služHáIh a sprá┗ě ヱヵ. 12. 2011 

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el DouHra┗a/ - 
26. 10. 2010 

Školeﾐí BO)P, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Školeﾐí o posk┞tﾐutí ヱ. poﾏoIi, ヲヰ. ヱ. ヲヰヱヱ 

Pro┗ozﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi 
28. Loserto┗á Martiﾐa ArIhi┗ﾐí zákoﾐ, 19. 10. 2010 

ÚčetﾐiIt┗í příspě┗ko┗é organizace, 27. 10. 2010 

Spiso┗á služHa ヱヱ. 2. 2011 
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ÚčetﾐiIt┗í ÚSC a jiﾏi zřízeﾐýIh PO, ヱヰ. ヶ. ヲヰヱヱ 

29. Haas Fraﾐtišek )ázﾐaﾏ o přezkoušeﾐí oHsluh odHěrﾐýIh pl┞ﾐo┗ýIh zařízeﾐí ヱヴ. 10. 2010 

Os┗ědčeﾐí o způsoHilosti topiče k oHsluze ﾐízkotlako┗ýIh kotlů ヱヴ. 10. 2010 

Os┗ědčeﾐí o způsoHilosti oHsluh┞ tlako┗ýIh ﾐádoH staHilﾐíIh ヱヴ. 10. 2010 

30. Haaso┗á Olga )ázﾐaﾏ o přezkoušeﾐí oHsluh odHěrﾐýIh pl┞ﾐo┗ýIh zařízeﾐí ヱヴ. 10. 2010 

Os┗ědčeﾐí o způsoHilosti topiče k oHsluze ﾐízkotlako┗ýIh kotlů ヱヴ. 10. 2010 

Os┗ědčeﾐí o způsoHilosti oHsluh┞ tlako┗ýIh ﾐádoH staHilﾐíIh ヱヴ. 10. 2010 

 

2 Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Základní umělecká škola v číslech 

 
Počty žáků Základﾐí uﾏěleIké školy, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 

Kód Název 
Celkem Přípr. 1.st. 2.st. Rozš. SŠ,VŠ Dosp. 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

1101 Hra ﾐa kla┗ír 155 155 46 46 91 91 16 16 2 2 0 0 0 0 

1102 Hra ﾐa el. klá┗es. ﾐástroje 10 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 9 9 2 2 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 

1201 Hra na housle 57 57 8 8 42 42 7 7 0 0 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 54 54 7 7 45 45 2 2 0 0 0 0 0 0 

1301 Hra ﾐa zoHIo┗ou flétﾐu 83 83 17 17 61 61 5 5 0 0 0 0 0 0 

1302 Hra ﾐa flétﾐu ふkroﾏě zoH.ぶ 14 14 0 0 3 3 11 11 0 0 0 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 13 13 0 0 10 10 3 3 0 0 0 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1307 Hra na trubku 9 9 0 0 7 7 2 2 0 0 0 0 0 0 

1308 Hra ﾐa lesﾐí roh 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1309 Hra na pozoun 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1399 Hra na ostat. dech.ﾐástr. 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

1401 Hra ﾐa HiIí ﾐástroje 4 4 0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

1601 Pě┗eIká hlaso┗á ┗ýIho┗a 18 18 0 0 16 16 2 2 0 0 0 0 0 0 

1602 SHoro┗ý zpě┗ 50 50 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000 Taﾐečﾐí oHor 114 114 21 21 74 74 19 19 0 0 0 0 0 0 

3000 Výt┗arﾐý oHor 85 85 20 20 58 58 7 7 0 0 0 0 0 0 

SUM Celkem: 687 687 121 121 488 488 76 76 2 2 0 0 0 0 

 

 

Počty žáků ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 

 
Celkem hudeHﾐí taﾐečﾐí výtvarﾐý Kolektivﾐí 

 
1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

ŽáIi Ielkeﾏ 690 687 438 438 120 114 82 85 50 50 

) toho dí┗k┞ 496 492 284 438 106 102 63 66 43 43 
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Počty žáků ヱ. stupﾐě 

 

Celkem Dívky hudeHﾐí taﾐečﾐí výtvarﾐý Kolektivﾐí 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

Př. roč ヱ. 100 102 71 70 66 68 23 21 11 13 0 0 

Př. roč ヲ. 19 19 12 12 12 12 0 0 7 7 0 0 

ヱ. ročﾐík 83 84 52 54 59 59 9 9 15 16 0 0 

ヲ. ročﾐík 101 102 66 66 83 85 15 15 3 2 0 0 

ン. ročﾐík 87 82 56 53 61 59 18 15 8 8 0 0 

ヴ. ročﾐík 61 61 40 42 43 42 5 5 13 14 0 0 

ヵ. ročﾐík 49 48 35 34 26 26 12 12 11 10 0 0 

ヶ. ročﾐík 57 56 45 44 17 16 10 10 6 6 24 24 

Α. ročﾐík 56 55 50 49 19 19 9 8 2 2 26 26 

Celkem 613 609 427 423 386 386 101 95 76 78 50 50 

Počty žáků ヱ. stupﾐě – rozšířeﾐé studiuﾏ 

 

Celkem Dívky hudeHﾐí Kolektivﾐí 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

Př. roč ヱ. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Př. roč ヲ. 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヱ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヲ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ン. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヴ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヵ. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 0 0 

ヶ. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 0 0 

Α. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2 2 2 2 2 2 0 0 

 

Počty žáků ヲ. stupﾐě 

 

Celkem Dívky hudeHﾐí taﾐečﾐí výtvarﾐý Kolektivﾐí 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヱ. ročﾐík 19 19 17 16 15 14 2 2 2 3 0 0 

ヲ. ročﾐík 27 28 24 25 14 15 12 12 1 1 0 0 

ン. ročﾐík 13 13 12 12 10 10 0 0 3 3 0 0 

ヴ. ročﾐík 16 16 14 14 11 11 5 5 0 0 0 0 

Celkem 75 76 67 67 50 50 19 19 6 7 0 0 

Počty žáků ヲ. stupﾐě – rozšířeﾐé studiuﾏ 

 

Celkem Dívky hudeHﾐí Kolektivﾐí 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

ヱ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヲ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ン. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヴ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Počty žáků podle předﾏětů 

Obor Předﾏět 
Celkem 1. 2. SPD SPP 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

hudeHﾐí Akordeon 9 9 8 8 1 1 0 0 0 0 

hudeHﾐí Baskřídlo┗ka 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí BiIí 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 

hudeHﾐí Flétﾐa 13 14 2 3 11 11 0 0 0 0 

hudeHﾐí Housle 59 57 52 50 7 7 0 0 0 0 

hudeHﾐí Keyboard 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí Klarinet 13 13 10 10 3 3 0 0 0 0 

hudeHﾐí Kla┗ír 153 153 138 137 15 16 0 0 0 0 

hudeHﾐí Kla┗ír-rozšíř. 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí Kytara 53 54 51 52 2 2 0 0 0 0 

hudeHﾐí Lesﾐí roh 5 4 4 4 1 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí Pozoun 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí Saxofon 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí SHoro┗ý zpě┗ 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 

hudeHﾐí Sólo┗ý zpě┗ 18 18 16 16 2 2 0 0 0 0 

hudeHﾐí Trubka 9 9 7 7 2 2 0 0 0 0 

hudeHﾐí )oHIo┗á flétﾐa 82 83 77 78 5 5 0 0 0 0 

taﾐečﾐí KlasiIká taﾐečﾐí teIhﾐika 2 21 2 21 0 0 0 0 0 0 

taﾐečﾐí Přípra┗ﾐá taﾐečﾐí ┗ýIho┗a 20 74 20 55 0 19 0 0 0 0 

taﾐečﾐí Současﾐý taﾐeI 77 19 58 19 19 0 0 0 0 0 

taﾐečﾐí Taﾐečﾐí pra┝e 1 65 1 58 0 7 0 0 0 0 

taﾐečﾐí Taﾐečﾐí průpra┗a 20 1 20 1 0 0 0 0 0 0 

┗ýt┗arﾐý Plošﾐá t┗orHa 64 19 58 19 6 0 0 0 0 0 

┗ýt┗arﾐý Přípra┗ﾐá ┗ýt┗arﾐá ┗ýIho┗a 18 9 18 8 0 1 0 0 0 0 

 

Klasifikace 

Obor 
Celkem Vyzﾐaﾏeﾐáﾐí Prospěl Neprospěl Ostatﾐí 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

hudeHﾐí 498 498 362 341 48 63 0 0 88 94 

taﾐečﾐí 126 126 75 72 16 18 0 0 35 36 

┗ýt┗arﾐý 91 91 62 63 2 2 0 0 27 26 

Celkem 715 715 499 476 66 83 0 0 150 156 

 

2.2 Hudební obor 

Kla┗írﾐí odděleﾐí patří ┗ ﾐaší škole ke stěžejﾐíﾏ – v kla┗írﾐíﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗alo 
10 pedagogů. V letošﾐíﾏ školﾐíﾏ roIe H┞la ┗┞hlášeﾐa ┗ oHoru hr┞ ﾐa kla┗ír Národﾐí soutěž 
základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol pořádaﾐá Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ ČR – 

ﾐaši žáIi ┗ ﾐí získali tři uﾏístěﾐí ふ┗iz kap. ヴ Soutěžeぶ. 
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V průHěhu školﾐího roku ┗šiIhﾐi žáIi prezeﾐto┗ali ┗ýsledk┞ s┗é práIe ﾐa ┗eřejﾐýIh 
┗┞stoupeﾐíIh – žáko┗ské koﾐIert┞, hudeHﾐí pod┗ečer┞, třídﾐí Hesídk┞, ┗ýIho┗ﾐé koﾐIert┞. 

Nejtalentovanější žáIi se zúčastﾐili řad┞ soutěží, mj. Β. ročﾐíku soutěže ┗e hře ﾐa d┗a kla┗ír┞ 
Per Quattro Maﾐi, kde získal┞ d┗ě žák┞ﾐě ン. ﾏísto. Kla┗írﾐí duo Aﾐeta Bočko┗á a Kateřiﾐa 
ŠeHesto┗á získal┞ ン. ﾏísto ┗ Taleﾐtu OloﾏouIkého kraje a získal┞ Ceﾐu Města Šuﾏperka 

2010 v kategorii Ceﾐa ﾏladýIh. 
Dva pedagogo┗é z kla┗írﾐího odděleﾐí se pra┗idelﾐě účastﾐili ┗ ráﾏIi dalšího ┗zdělá┗áﾐí 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků akredito┗aﾐýIh seﾏiﾐářů pořádaﾐýIh MetodiIkýﾏ Ieﾐtreﾏ 
Jaﾐáčko┗┞ Akadeﾏie ﾏúziIkýIh uﾏěﾐí v Brﾐě. 
Kla┗ír┞ se ┗┞učo┗al┞ ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě škol┞ a ┗ ﾏístě posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí 
v Haﾐušo┗iIíIh. V Haﾐušo┗iIíIh došlo ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí k ┗ýﾏěﾐě pedagoga. Bohužel se 
v toﾏto ﾏístě posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí ﾐepodařilo udržet ﾐasta┗eﾐou úro┗eň a došlo i ke 
sﾐížeﾐí počtu žáků. Pro ﾐásledujíIí oHdoHí H┞la přijata opatřeﾐí s Iíleﾏ dosáhﾐout 
sro┗ﾐatelﾐé úro┗ﾐě ┗ýuk┞ ┗ Haﾐušo┗iIíIh i ┗ Šuﾏperku. 

V sídle škol┞ ﾐa adrese Žerotíﾐo┗a ヱヱ H┞la žákůﾏ ﾐaHídﾐuta ┗ýuka hr┞ ﾐa akordeoﾐ, která ﾏá 
v Šuﾏperku dlouholetou tradiIi. Kroﾏě ┗ýuk┞ tohoto ﾐástroje ﾏají žáIi ﾏožﾐost ﾐa┗ště┗o┗at 
┗ýuku ke┞Hoardů, které jsou ┗┞učo┗áﾐ┞ iﾐdi┗iduálﾐí i skupiﾐo┗ou forﾏou. Ve školﾐíﾏ roIe 
ヲヰヱヰ/ヱヱ začal ┗e škole praIo┗at ke┞Hoardo┗ý souHor pod ┗edeﾐíﾏ uč. Vladiﾏíra Dolečka. 
Výuka H┞la zaﾏěřeﾐa ﾐa ┗zdělá┗áﾐí teIhﾐiIkýIh a uﾏěleIkýIh do┗edﾐostí, ﾐa kulti┗o┗áﾐí 
osoHﾐosti žáka a jeho kulturﾐí difereﾐIiaIi. 
V odděleﾐí sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů ┗┞učo┗alo ヵ pedagogů ┗ kﾏeﾐo┗é škole i ﾐa poHočIe 
v Haﾐušo┗iIíIh. Odděleﾐí sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů se potýká dlouhodoHě s ﾐižšíﾏ zájﾏeﾏ žáků, 

čeﾏuž se sﾐažíﾏe čelit z┗ýšeﾐou propagaIí hr┞ ﾐa t┞to ﾐástroje a fiﾐaﾐčﾐě z┗ýhodﾐěﾐou 
ﾏožﾐostí proﾐájﾏu těIhto hudeHﾐíIh ﾐástrojů. Tr┗alý ﾐedostatek žáků lze sledo┗at 
přede┗šíﾏ u hluHokýIh sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů.  
Moti┗aIí žáků je ﾏožﾐost hrát ┗e sﾏ┞čIo┗éﾏ souHoru a Koﾏorﾐíﾏ sﾏ┞čIo┗éﾏ orIhestru, 
který dosahuje v současﾐé doHě ﾏiﾏořádﾐé úro┗ﾐě. Na čiﾐﾐosti orIhestru se ┗ýzﾐaﾏﾐě 
podíleli ┗šiIhﾐi pedagogo┗é sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí. Ve ┗edeﾐí orIhestru došlo počátkeﾏ roku 
ke zﾏěﾐě ┗edouIího – ┗edeﾐí se ujal ﾏladý pedagog Radek Sek┞ra, kteréﾏu se podařilo 
s poﾏoIí Hý┗alého ┗edouIího orIhestru Aﾐtoﾐíﾐa Miﾐáře a s poﾏoIí ostatﾐíIh pedagogů 
udržet doHrou úro┗eň tělesa a dále orIhestr roz┗íjet. Příﾐos posledﾐě jﾏeﾐo┗aﾐého je 
zřejﾏý i ┗ oblasti ┗ýHěru a úpra┗ skladeH z repertoáru orIhestru. Vedeﾐí školy ┗ýhledo┗ě 
u┗ažuje o ﾐa┗ázáﾐí ﾏeziﾐárodﾐí spolupráIe se zahraﾐičﾐíﾏ partﾐereﾏ a o ﾏožﾐosti 
┗ýﾏěﾐﾐýIh poH┞tů žáků.  
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰ10/11 se žáIi zúčastﾐili řad┞ soutěží, mj.: 

 okresﾐího kola Národﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol pořádaﾐýIh MŠMT ve 

hře ﾐa sﾏ┞čIo┗é ﾐástroje ふŠuﾏperkぶ – 5 žáků škol┞ postoupilo do krajského kola; 

 krajského kola soutěže MŠMT ┗e hře ﾐa sﾏ┞čIo┗é ﾐástroje (Olomouc) – 2 x 2. ﾏísto, 
2 x 3. ﾏísto ふ┗iz kap. ヴ Soutěžeぶ. 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ ┗┞stoupili žáIi sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí a čleﾐo┗é sﾏ┞čIo┗ého 
orIhestru ﾐa ヱヰ saﾏostatﾐýIh koﾐIerteIh. Někteří žáIi odděleﾐí se zúčastﾐili i soutěžﾐí 
přehlídk┞ Mládí Bohusla┗a Martiﾐů. Čiﾐﾐost odděleﾐí H┞la podpořeﾐa ┗ oHlasti ﾏateriálﾐě 
teIhﾐiIkého zázeﾏí geﾐerálﾐí opra┗ou ﾐěkolika desítek houslí. 
V k┞taro┗éﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗ali ヲ pedagogo┗é, Jedeﾐ z ﾐiIh dosáhl již důIhodo┗ého ┗ěku, 
vzhledem k tr┗aléﾏu ﾐedostatku aproHo┗aﾐýIh učitelů tohoto ﾐástroje se ﾐepodařilo za 
ﾐěho ﾐajít k┗alitﾐí ﾐáhradu. Od 1. Γ. ヲヰヱヱ ﾐastoupí ﾐa částečﾐý ú┗azek Hý┗alá aHsol┗eﾐtka 
škol┞, která studuje k┞taru ﾐa koﾐzer┗atoři a ┗ýhledo┗ě pře┗ezﾏe postupﾐě Ielý ú┗azek hr┞ 
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ﾐa teﾐto ﾐástroj. Tíﾏ se podaří ┗e středﾐědoHéﾏ horizoﾐtu persoﾐálﾐě zajistit aproHo┗aﾐou 
┗ýuku hr┞ ﾐa k┞taru. Vzhledem k ┗elkéﾏu zájﾏu uIhazečů ﾐa teﾐto ﾐástroj ﾐelze ┗ současﾐé 
doHě s ohledeﾏ ﾐa kapaIitﾐí ﾏožﾐosti škol┞ uspokojit poptá┗ku – je proto dáﾐa předﾐost 
uIhazečůﾏ, kteří splňují podﾏíﾐk┞ pro přijetí ふ┗ěk, taleﾐto┗é předpoklad┞ぶ. 
V letošﾐíﾏ roIe proHěhla v oHoru hr┞ ﾐa k┞taru Národﾐí soutěž základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
pořádaﾐá MŠMT, ┗ níž se d┗a žáIi uﾏístili ┗ krajskéﾏ kole ふ┗ jedﾐoﾏ případě jsﾏe získali 
pr┗ﾐí ﾏístoぶ. 
ŽáIi odděleﾐí H┞li připra┗o┗áﾐi ﾐa ┗eřejﾐé akIe )UŠ – koﾐIert┞, ┗erﾐisáže, ┗ýIho┗ﾐé projekty 

pro )Š a MŠ.  
V pě┗eIkéﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗al jedeﾐ pedagog sólo┗éﾏu zpě┗u. SHoro┗ý zpě┗ ┗┞učo┗al 
ro┗ﾐěž jedeﾐ pedagog – )ákladﾐí uﾏěleIká škola ┗ Šuﾏperku společﾐě s Doﾏeﾏ dětí a 
ﾏládeže Vila Doris zřizuje Šuﾏperský dětský sHor Motýli, který tr┗ale dosahuje špičko┗ýIh 
┗ýsledků v IelorepuHliko┗éﾏ i ﾏeziﾐárodﾐíﾏ ráﾏIi. Vzhledem k ┗┞sokéﾏu zájﾏu o oHor 
sólo┗ý zpě┗ je třeHa ┗ýhledo┗ě ﾐa┗ýšit ú┗azek pedagoga alespoň ﾐa úro┗eň ヱ a zajistit 
aproHo┗aﾐou ┗ýuku. S ohledeﾏ ﾐa kapaIitﾐí ﾏožﾐosti škol┞ je ﾐezH┞tﾐé dát předﾐost 
uIhazečůﾏ, kteří lépe splňují podﾏíﾐk┞ pro přijetí.  
V deIho┗éﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗alo ヶ pedagogů. ŽáIi tohoto odděleﾐí plﾐili předﾏět koﾏorﾐí 
hra formou hry v deIho┗éﾏ orIhestru, který uskutečﾐil řadu ┗┞stoupeﾐí pro potřeH┞ Města 
Šuﾏperka, nebo formou hry v řadě koﾏorﾐíIh uskupeﾐí.  
K hla┗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, 
ut┗ářet osoHﾐost žáka, roz┗íjet jeho hudeHﾐost, ┗ědoﾏosti, sIhopﾐosti, do┗edﾐosti a ﾐá┗┞k┞, 
oHje┗o┗at zajíﾏa┗ost hudH┞ a uﾏožﾐit žákůﾏ sezﾐáﾏit se s ﾐěkterýﾏi příklad┞ k┗alitﾐí ┗ážﾐé 
hudby. HudeHﾐí ﾐauka je ┗ souladu s osﾐo┗aﾏi a učeHﾐíﾏi pláﾐ┞ po┗iﾐﾐýﾏ předﾏěteﾏ, o 
u┗olﾐěﾐí z doIházk┞ rozhoduje ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh ﾐa základě doporučeﾐí učitelk┞ 
hudební nauky ředitel. VšiIhﾐi u┗olﾐěﾐí žáIi skládají zkoušku ze zﾐalostí předepsaﾐého 
rozsahu hudeHﾐí ﾐauk┞. 
Pedagogo┗é a žáIi hudeHﾐí ﾐauk┞ uspořádali pro děti ﾏateřskýIh škol hudeHﾐí pohádku 
)┗ířátka a loupežﾐíIi, jejíﾏž Iíleﾏ H┞lo oslo┗it poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ ┗ ﾐaší škole. 

2.3 Taneční obor 

Taﾐečﾐí oHor H┞l ┗┞učo┗áﾐ ┗e d┗ou ﾏísteIh posk┞to┗aﾐého ┗zdělá┗áﾐí – v hla┗ﾐí Hudo┗ě 
Žerotíﾐo┗a ヱヱ v Šuﾏperku, kaﾏ se přeﾏístil z ulice Langrova 34 v prosinci 2010, a 

v JiﾐdřiIho┗ě. V┞učo┗ali ho d┗a pedagogičtí praIo┗ﾐíIi.  
V průHěhu školﾐího roku došlo k ┗ýrazﾐéﾏu zlepšeﾐí podﾏíﾐek pro práIi oHoru, opustili jsﾏe 
ﾐe┗┞ho┗ujíIí prostor┞ a přestěho┗ali se do ﾐo┗ě zrekoﾐstruo┗aﾐého sálu ┗ hla┗ﾐí Hudo┗ě. 
Taﾐečﾐí oHor uspořádal tři Ielo┗ečerﾐí koﾐIert┞ ふd┗a ┗ šuﾏperskéﾏ di┗adle a jedeﾐ 
v kulturﾐíﾏ doﾏě ┗ Haﾐušo┗iIíIhぶ, které se setkal┞ s ﾏiﾏořádﾐýﾏ ohlaseﾏ. ŽáIi se ﾏiﾏo to 
účastﾐili i dalšíIh ┗ýzﾐačﾐýIh akIí, k ﾐiﾏž patří přede┗šíﾏ přehlídka dětskýIh skupiﾐ 
sIéﾐiIkého taﾐIe ┗ Prostějo┗ě, ┗ jejíﾏž ráﾏIi postoupila skupiﾐa ze tříd┞ Marie Jirﾏaﾐo┗é do 
Ielostátﾐího kola v Kutﾐé Hoře. 
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2.4 Výtvarný obor 

V upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe ┗┞učo┗ali ┗ýt┗arﾐý oHor d┗a pedagogo┗é. Výt┗arﾐý oHor se 
podoHﾐě jako taﾐečﾐí oHor potýkal v ﾏiﾐuléﾏ roIe s prostoro┗ýﾏ zaHezpečeﾐíﾏ. Podařilo 
se získat ﾐo┗ě zrekoﾐstruo┗aﾐé prostor┞ pro ┗ýuku ┗ýt┗arﾐého oHoru a přeﾏístit teﾐto oHor 
┗ pr┗ﾐíﾏ pololetí školﾐího roku. 
ŽáIi ┗ýt┗arﾐého oHoru se zúčastﾐili řad┞ soutěží a uspořádali ﾐěkolik saﾏostatﾐýIh ┗ýsta┗. 
V krajskéﾏ kole soutěže Oči dokořáﾐ získala kolekIe praIí žáků ze tříd┞ uč. Ko┗alo┗é oIeﾐěﾐí 
s postupeﾏ do ﾐárodﾐího kola. Ve ┗ýt┗arﾐé soutěži Koﾏeﾐský a ﾏ┞ získala žák┞ﾐě ze tříd┞ 
uč. Daﾐ┞ Vilišo┗é ヲ. ﾏísto. 
Společﾐě s pedagogy se žáIi ┗ýt┗arﾐého oHoru zúčastﾐili ┗ýletu za kulturﾐíﾏi paﾏátkaﾏi 
České repuHlik┞. 
Paﾐí učitelka Aﾐežka Ko┗alo┗á se ┗ýrazﾐou ﾏěrou podílela ﾐa grafiIkéﾏ zpraIo┗áﾐí a 
ﾐá┗rzíIh propagačﾐíIh ﾏateriálů, plakátů, poz┗áﾐek a řešeﾐí ┗eřejﾐýIh prostor hla┗ﾐí 
Hudo┗┞ škol┞. 

3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok  2010/2011 

Škola uspořádala ┗e školﾐíﾏ roIe ┗íIe ﾐež ヵヰ akIí pro ┗eřejﾐost, ﾐa kterýIh ┗┞stoupili žáIi 
škol┞, učitelé a koﾏorﾐí souHor┞. TěIhto akIí se zúčastﾐilo IIa ン.ヰヰヰ ﾐá┗ště┗ﾐíků. 
OHdoHí školﾐího roku spadajíIí do kaleﾐdářﾐího roku ヲヰヱヰ H┞lo ┗e zﾐaﾏeﾐí osla┗ ヶヵ. ┗ýročí 
založeﾐí škol┞. K toﾏuto ┗ýročí škola uspořádala podziﾏﾐí festi┗al koﾐIertů ふz pláﾐo┗aﾐýIh 
sedmi se z dů┗odu ﾐeﾏoIi účiﾐkujíIíIh uskutečﾐilo šestぶ. 
Kroﾏě sólo┗ýIh ┗┞stoupeﾐí žáků ﾐa saﾏostatﾐýIh koﾐIerteIh jedﾐotli┗ýIh odděleﾐí ﾐeHo na 

pra┗idelﾐýIh hudeHﾐíIh pod┗ečereIh se ┗eřejﾐě ﾐa řadě ┗┞stoupeﾐí prezeﾐto┗ala růzﾐá 
koﾏorﾐí uskupeﾐí, ┗četﾐě koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého a deIho┗ého orIhestru. Ve ┗edeﾐí oHou 
zﾏíﾐěﾐýIh orIhestrů se ﾐa počátku roku zﾏěﾐilo ┗edeﾐí ふsﾏ┞čIo┗ý orIhestr ┗ede ┗e 
spolupráIi s Hý┗alýﾏ ┗edouIíﾏ orIhestru ﾏladý pedagog Radek Sek┞ra, deIho┗ý orchestr 

pře┗zal po učiteli Ivanu Zelovi, který odešel do důIhodu, učitel hr┞ ﾐa deIho┗é ﾐástroje 
Toﾏáš Bartošekぶ. U oHou těles se podařilo udržet jejiIh doHrou úro┗eň a do HudouIﾐa 
e┝istuje perspekti┗a dalšího uﾏěleIkého roz┗oje oHou těles. 
)a zﾏíﾐku stojí i tři saﾏostatﾐé koﾐIert┞ taﾐečﾐího oHoru, ﾐa kterýIh se ┗ IhoreografiíIh 
oHou učitelek taﾐečﾐího oHoru předsta┗ili žáIi jedﾐotli┗ýIh ročﾐíků tohoto oHoru. 
Některé koﾐIert┞ H┞l┞ pro┗ázeﾐ┞ ┗ýsta┗aﾏi praIí žáků ┗ýt┗arﾐého oHoru, který kroﾏě toho 
uspořádal d┗ě saﾏostatﾐé ┗ýsta┗┞ ┗ Doﾏě kultur┞ ┗ Šuﾏperku. 
 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost žáků, učitelů a souHorů Základﾐí uﾏěleIké školy, Šuﾏperk, 
Žerotíﾐova ヱヱ ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 

 

Říjeﾐ 

říjeﾐ - listopad osla┗┞ ヶヵ. ┗ýročí založeﾐí škol┞ 

ヴ. říjﾐa HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, 18:00) 

ヱン. říjﾐa 
Učitelský koﾐIert k ヶヵ. ┗ýročí )UŠ Šuﾏperk ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 
18:00) 

14. a 15. říjﾐa Soutěž ┗ koﾏorﾐí hře ┗e Vidﾐa┗ě „Karel Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus“ 
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ヱΓ. říjﾐa 
Kla┗írﾐí reIitál RiIharda Ml┞ﾐáře, koﾐIert k ヶヵ. ┗ýročí )UŠ Šuﾏperk ふsál 
)UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

Listopad 

8. listopadu HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

10. listopadu 
Žáko┗ský koﾐIert k ヶヵ. ┗ýročí založeﾐí )UŠ Šuﾏperk ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ, zkouška od ヱヶ:ンヰぶ 

11. listopadu 
Kulturﾐí prograﾏ pedagogů hud. oHoru )UŠ Šuﾏperk┗ ráﾏIi festi┗alu 
„Město čte kﾐihu“ ふúčiﾐkuje: Vl. Doleček, A. Miﾐář, P. Juřička, R. Sek┞raぶ 

16. listopadu 
KoﾐIert hostů „BLACK LADIES“ k ヶヵ. ┗ýročí )UŠ Šuﾏperk ふsál )UŠ 
Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

21. listopadu 
KoﾐIert Sﾏ┞čIo┗ého orIhestru pro Charitu Šuﾏperk ふKostel s┗. Jana 

Křtitele Šuﾏperk, ヱヶ:ヰヰぶ 

26. listopadu 
KoﾐIert orIhestrů a souHorů )UŠ Šuﾏperk k ヶヵ. ┗ýročí založeﾐí )UŠ 
Šuﾏperk ふDi┗adlo Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hod., ﾏoderuje P. Králぶ 

29. listopadu 

SIhůzka s koordiﾐátor┞ ŠVP ふヱヱ:ヰヰ, učeHﾐa č.ヵぶ 
Taleﾐt OloﾏouIkého kraje ヲヰヱヰ – uﾏěleIký oHor ふIeﾐu pře┗ezﾏe 
p. uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á a její žák┞ﾐě A. Bočko┗á a K. ŠeHesto┗á ┗ Pegasus 

aréﾐě – Olomouc) 

Prosinec 

2. prosince KoﾐIert poHočk┞ )UŠ Haﾐušo┗iIe ふKaple ヱΑ:ヰヰぶ 

5. prosince 
Účiﾐko┗áﾐí DeIho┗ého orIhestru )UŠ Šuﾏperk ﾐa Mikulášskéﾏ prů┗odu, 
17:00 

7. prosince 
KoﾐIert Sﾏ┞čIo┗ého orIhestru a Šuﾏperského dětského sHoru ふKlášterﾐí 
kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ, zkouška od ヱヶ:ンヰぶ 

14. prosince 
V┞stoupeﾐí DeIho┗ého orIhestru )UŠ Šuﾏperk u Váﾐočﾐího stroﾏu 
v 16:30 

Leden 

4. ledna Pod┗ečer slo┗a a hudH┞ ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ, P. Vočka, T. Karlíko┗áぶ 
10. ledna HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
21. ledna KoﾐIert taﾐečﾐího oHoru ふDi┗adlo Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
27. ledna KoﾐIert sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ, zkouška 

od 16:30) 

Úﾐor 

úﾐor Výsta┗a žáků ┗ýt┗arﾐého oHoru - Důﾏ kultur┞ Šuﾏperk 

ヲ. úﾐora Soutěž MŠMT - školﾐí kolo ┗e hře ﾐa kla┗ír – ヲ. část ふsál )UŠ Šuﾏperk, 
16:00) 

ヱヴ. úﾐora HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 
ヱΑ. úﾐora Kla┗írﾐí koﾐIert ふsál )UŠ, ヱΑ:ヰヰぶ 
ヲヲ. úﾐora Školﾐí kolo soutěže )UŠ ふk┞taraぶ 
ヲン. úﾐora KoﾐIert deIho┗ého odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel – Kaple, 18:00) 

ヲヴ. úﾐora Okresﾐí kolo soutěže )UŠ ふkla┗ír, )UŠ MohelﾐiIeぶ 
ヲヵ. úﾐora Školﾐí kolo soutěže )UŠ ふsﾏ┞čIe, sál )UŠ Šuﾏperkぶ 

Březeﾐ 

ヱヴ. Hřezﾐa HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヱヵ. Hřezﾐa Okresﾐí kolo soutěže )UŠ ふsﾏ┞čIo┗é ﾐástroje, sál )UŠ Šuﾏperkぶ 
ヱヶ. Hřezﾐa Okresﾐí kolo soutěže )UŠ ふk┞tara, )UŠ )áHřehぶ 
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22. –  

ヲン. Hřezﾐa 

Krajské kolo soutěže )UŠ ふkla┗ír, )UŠ Uﾐičo┗ぶ 

ンヰ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ M. No┗áko┗é a J. Valeﾐto┗é ふKlášterﾐí 
kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

ンヱ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ P. KoIůrka, J. Todeko┗é a P. Vočk┞ 
ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

Duben 

1. dubna Absolventský koﾐIert žáků ze tříd┞ J. Sla┗íčko┗é, P. Šíﾏ┞ a M. Váňo┗é 
ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk – Kaple, 18:00) 

2. dubna Ceﾐ┞ ﾏěsta Šuﾏperka ヲヰヱヰ – A. Bočko┗á, K. ŠeHesto┗á, Di┗adlo 
Šuﾏperk, ヱΓ:ンヰ 

4. dubna HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ, ヱΒ:ヰヰぶ 
5. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert )UŠ Šuﾏperk - poHočka  Haﾐušo┗iIe, M. No┗áko┗á 

(Kaple – Haﾐušo┗iIe, ヱΑ:ヰヰぶ 
6. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ J. HloIha ふKlášterﾐí kostel – Kaple, 

18:00)  

7. - 8. dubna Krajské kolo soutěže )UŠ ふsﾏ┞čIe, )UŠ I. Krejčího OloﾏouIぶ 
9. dubna Soutěžﾐí přehlídka taﾐečﾐího oHoru – Prostějo┗ 

13. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ S. Hrdiﾐo┗é ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 
18:00) 

14. - 17. dubna Ústředﾐí kolo soutěže )UŠ -  ふkla┗ír Prahaぶ 
14. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ L. NezHedo┗é a P. Juřičk┞ ふKlášterﾐí 

kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
18. - 20. dubna Mládí a Bohusla┗ Martiﾐů ふ)UŠ B. Martiﾐů Polička - přehlídkaぶ 
19. dubna Krajské kolo soutěže )UŠ ふk┞tara,  )UŠ Žerotíﾐ, OloﾏouIぶ 
20. dubna Moje kniha IV. – sla┗ﾐostﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐí literárﾐě ┗ýt┗arﾐé soutěže – )Š 

Rapotíﾐ; ヱヰ:ヰヰ hod. 
Květeﾐ 

ヲ. k┗ětﾐa HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヴ. k┗ětﾐa KoﾐIert žáko┗ské korepetiIe a čt┞řručﾐí hr┞ ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 

18:00) 

Β. k┗ětﾐa KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru ┗ Rudě ﾐad Mora┗ou 

ヱヲ. k┗ětﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert )UŠ Šuﾏperk – poHočka Haﾐušo┗iIe – žáIi ze tříd┞ 
Radka Sek┞r┞. Kaple Haﾐušo┗iIe, ヱΑ:ヰヰ hod. 

9. - 13. k┗ětﾐa VýIho┗ﾐé koﾐIert┞ pro ﾏateřské škol┞ – hudeHﾐí pohádk┞ ふsál )UŠぶ 
ヲヰ. k┗ětﾐa KoﾐIert orIhestrů: deIho┗ý, sﾏ┞čIo┗ý ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヲヲ. k┗ětﾐa KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru – Lázﾐě SlatiﾐiIe 

ヲヵ. k┗ětﾐa )á┗ěrečﾐý koﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ hodぶ 

ヲヶ. k┗ětﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふDi┗adlo Šuﾏperk, 18:00) 

Červeﾐ 

čer┗eﾐ Výsta┗a žáků ┗ýt┗arﾐého oHoru Důﾏ kultur┞ Šuﾏperk 

ヲ. čer┗ﾐa Celoškolﾐí koﾐIert hudeHﾐího oHoru ふKlášterﾐí kostel ヱΒ:ヰヰぶ 

ヱΑ. čer┗ﾐa 

VýIho┗ﾐé koﾐIert┞ taﾐečﾐího oHoru )UŠ Šuﾏperk, poHočka JiﾐdřiIho┗ – 

DK Haﾐušo┗iIe ふΒ:ヰヰ a ヱヰ:ンヰぶ 
KoﾐIert taﾐečﾐího oHoru ふDůﾏ kultur┞ Haﾐušo┗iIe, ヱΒ:ヰヰぶ 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ 

)prá┗a o čiﾐﾐosti )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ za školﾐí rok ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 
- 16 - 

ヲヴ. čer┗ﾐa 
E┗ropský deﾐ hudH┞ 

Muzejﾐí ﾐoI 
 

1) KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost Šuﾏperského dětského sHoru Motýli ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヲヰヱヱ 
 

7. září Motýli - zahajo┗aIí zkouška sezóﾐ┞ 

11. září  Natáčeﾐí CD VáﾐoIe a KoﾐIert ふFisIher s Jaﾐou Bouško┗ouぶ 
13. září RD,BD,PL - zahajo┗aIí zkouška sezóﾐ┞ 

15. říjﾐa Motýli - praIo┗ﾐí soustředěﾐí Koﾏíﾐ 

22. říjﾐa Motýli - koncert v divadle 

11. listopadu Motýli - Město čte kﾐihu 

5. listopadu Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐí děti, Růžo┗é děti - Pr┗ﾐí koﾐIert RD 

9. prosince Motýli - aHoﾐeﾐtﾐí koﾐIert ┗ )áHřehu 

11. prosince Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐí děti, Růžo┗é děti - Váﾐočﾐí koﾐIert ŠDS - Důﾏ 
kultury 

13. prosince Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti - zpí┗áﾐí koled u radﾐiIe 

16. prosince Motýli - před┗áﾐočﾐí zájezd do Belgie a NěﾏeIka 

7. ledna Motýli, Tříkrálo┗á sHírka Charit┞ 

3. -  6. úﾐora Motýli - praIo┗ﾐí soustředěﾐí VáIla┗o┗ 

13. Hřezﾐa koncert v Nyski Dom kultury – Nysa – Polsko 

18.  Hřezﾐa ﾐatáčeﾐí ┗áﾐočﾐího ヲCD, KoﾐIertﾐí síň Uﾐičo┗, B.  Britteﾐ - A ceremony s 

Jaﾐou Bouško┗ou 

24. Hřezﾐa Jarﾐí koﾐIert - Klášterﾐí kostel 
31. Hřezﾐa ┗erﾐisáž ┗ýsta┗┞ studeﾐtů grafiIkého desigﾐu, Galerie ﾏladýIh, Muzeuﾏ 

Šuﾏperk – koncert 

02. dubna )latá l┞ra ヲヰヱヰ - ヴヱ.ročﾐík přehlídk┞ 

15. dubna koﾐIert TřiﾐeI 

24. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ - Motýli, Se┗eráček, CaliIaﾐtus ┗ LiHerIi a Šuﾏperku 

24. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ - Motýli, Se┗eráček, CaliIaﾐtus - Bazilika ﾐa┗ští┗eﾐí 
Panny Marie 

25. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ - Motýli, Se┗eráček, CaliIaﾐtus - sál )UŠ LiHereI 

26. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ – Calicantus – koﾐIert Králík┞ 

27. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ - Motýli, Se┗eráček, CaliIaﾐtus - KoﾐIertﾐí síň Uﾐičo┗ 

28. dubna )pí┗ajíIí triaﾐgl ヲヰヱヱ - Motýli, Se┗eráček, CaliIaﾐtus - Klášterﾐí kostel 
06. k┗ětﾐa PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti zájezd do DačiI 

07. k┗ětﾐa PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti - ┗┞stoupeﾐí ﾐa koﾐIertě ┗ DačiIíIh, sál )UŠ 
DačiIe 

11. k┗ětﾐa Sólisté ŠDS - KoﾐIert ﾐa odIhodﾐou, Klášterﾐí kostel 
14. k┗ětﾐa PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti, Čer┗áﾐek DačiIe - společﾐý koﾐIert ┗ Klášterﾐíﾏ 

kostele 

27. k┗ětﾐa koﾐIert pro účastﾐík┞ ﾐárodﾐí přehlídk┞ školﾐíIh dětskýIh sHorů, 
KoﾐIertﾐí síň Uﾐičo┗ 

28. k┗ětﾐa koﾐIert festi┗alu duIho┗ﾐí hudH┞ ┗ Šuﾏperku - Klášterﾐí kostel ふPergolesi 
- Stabat Mater) 

2. čer┗ﾐa zájezd Rapotíﾐ, S┗atý Kopeček u OloﾏouIe, koﾐIert pro děti )Š Rapotíﾐ, 
aula )Š 

1. čer┗ﾐa )pí┗áﾐk┞ - zá┗ěrečﾐá Hesídka pro rodiče 

7. čer┗ﾐa Růžo┗é děti - koﾐIert pro děti ﾏateřskýIh škol 
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9. čer┗ﾐa Růžo┗é děti - koﾐIert pro děti ﾏateřskýIh škol 

11. čer┗ﾐa Uﾐičo┗ Natáčeﾐí ヲCD VáﾐoIe 

16. čer┗ﾐa ┗┞řazeﾐí aHsol┗eﾐtů )UŠ, Klášterﾐí kostel 
21. čer┗ﾐa Motýli - zájezd Alta Pusteria Iﾐterﾐatioﾐal Choir Festi┗al 
23. čer┗ﾐa Motýli, koﾐIert ┗ kostele, Male 

24. čer┗ﾐa ┗┞stoupeﾐí VillaHassa, kostel s┗. Štěpáﾐa 

25. čer┗ﾐa ┗┞stoupeﾐí DoHHiaIo, Mahlerů┗ sál 
25. čer┗ﾐa ┗┞stoupeﾐí Rasuﾐ di Sotto, kostel s┗. Jaﾐa 

29. čer┗ﾐa rozloučeﾐí se sezóﾐou – hřiště Koﾏíﾐ 

4 Soutěže 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ se žáIi škol┞ zúčastﾐili Národﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol┞, kterou ┗┞hlašuje každoročﾐě Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ České 
republiky. V toﾏto roIe jsﾏe se zúčastﾐili ┗ kategoriíIh hra ﾐa kla┗ír, hra ﾐa k┞taru a hra ﾐa 
housle.  

 

Výsledky Národﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol 
 

Národní soutěž ZUŠ  
pořádaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2010-11 

Jméno a příjmení Kategorie Umístění žáků ZUŠ Šumperk Učitel 

Okresní kolo ve hře na klavír (Mohelnice, 24. 2. 2011) 

Barbora Filipová I. 1. místo Jana Valentová 
Václav Kozák I. 1. místo Irina Švédová 
Michaela Pleyerová I. 1. místo Jana Valentová 
Hana Saxová II. 1. místo Jana Valentová 
Klára Kašíková II. 1. místo Irina Švédová 
Kateřina Šebestová IV. 1. místo s postupem Jana Valentová 
Aneta Bočková V. 1. místo s postupem Jana Valentová 
Gabriela Leharová V. 1. místo Irina Švédová 
Veronika Bednarská VI. 1. místo Petr Vočka 
Lucie Čumbová VIII. 2. místo Petr Vočka 

Eva Maturová IX. 
1. místo s postupem + absolutní vítěz 
soutěţe 

Jana Todeková 

Krajské kolo ve hře na klavír (Uničov, 22. – 23. 3. 2011) 

Kateřina Šebestová IV. 3. místo Jana Valentová 
Aneta Bočková V. 3. místo Jana Valentová 
Eva Maturová IX. 3. místo Jana Todeková 

Okresní kolo ve hře na kytaru (Zábřeh, 16. 3. 2011) 

Barbora Pleyerová 0.c 1. místo s postupem Petr Juřička 
Kateřina Kluková I. 1. místo Jiřina Slavíčková 
Daniel Švub III. 1. místo Jiřina Slavíčková 
Michal Juřička IV. 1. místo s postupem Petr Juřička 
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Krajské kolo ve hře na kytaru (Olomouc, 19. – 20. 4. 2011) 

Barbora Pleyerová 0.c 2. místo Petr Juřička 
Michal Juřička IV. 1. místo Petr Juřička 

Okresní kolo ve hře na housle (Šumperk, 15. 3. 2011) 

Martina Brokešová I. 1. místo Lenka Nezbedová 
Adéla Chrastinová I. 2. místo Simela Hrdinová 
Michaela Janošová I. 2. místo Simela Hrdinová 
Mária C. Kyseláková I. 2. místo Simela Hrdinová 
Kryštof Mareš I. 3. místo Simela Hrdinová 
Jakub Táborský I. 3. místo Simela Hrdinová 
Anna Ţůrková I. 1. místo s postupem Miloslava Váňová 
Markéta Heverová II. 1. místo s postupem Miloslava Váňová 
Adéla Štěpánová II. 1. místo s postupem Miloslava Váňová 
Alţběta Váňová II. 2. místo Lenka Nezbedová 
Lukáš Rozsíval III. 2. místo Simela Hrdinová 
Rudolf Broţ IV. 1. místo Simela Hrdinová 
Anna Schubertová IV. 2. místo Lenka Nezbedová 
Ondřej Havlíček V. 2. místo Lenka Nezbedová 
Pavel Vríčan VI. 2. místo Radek Sekyra 
Markéta Schlemmerová VII. 1. místo Lenka Nezbedová 
Alois Pospíšil VIII. 2. místo Lenka Nezbedová 
Františka Havlíčková IX. 1. místo s postupem Lenka Nezbedová 
Anna Rieglová IX. 1. místo s postupem Miloslava Váňová 

Krajské kolo ve hře na housle (Olomouc, 7. 4. 2011) 
Anna Ţůrková I. 2. místo Miloslava Váňová 
Markéta Heverová II. 2. místo Miloslava Váňová 
Adéla Štěpánová II. 3. místo Miloslava Váňová 
Františka Havlíčková IX. 3. místo Lenka Nezbedová 
 
Kroﾏě této stěžejﾐí soutěže se ﾐaši žáIi zúčastﾐili ヱΑ. ročﾐíku Ielostátﾐí iﾐterpretačﾐí 
soutěže K. Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus ┗e Vidﾐa┗ě, kde získali četﾐé uzﾐáﾐí ふVojtěIh 
KoIůrek, Tereza Ždáﾐská a E┗a Mora┗Io┗á – uﾏěleIký ┗edouIí uč. Petr KoIůrekぶ.  
Kateřiﾐa ŠeHesto┗á a Aﾐeta Bočko┗á – kla┗írﾐí duo ze tříd┞ uč. Jaﾐ┞ Valeﾐto┗é – získaly 

3. cenu v soutěži Per Quattro Maﾐi a ﾐa základě ┗ýsledků ┗ IelostátﾐíIh soutěžíIh ┗ ﾏiﾐuléﾏ 
školﾐíﾏ roIe se uﾏístil┞ ﾐa ン. ﾏístě ┗ Taleﾐtu OloﾏouIkého kraje. Následﾐě potoﾏ 
jﾏeﾐo┗aﾐé získal┞ Ceﾐu ﾏladýIh Města Šuﾏperka za rok ヲヰヱヰ. 
V Ielostátﾐí přehlídIe Mládí Bohusla┗a Martiﾐů ┗ PoličIe získal Rudolf Brož ze tříd┞ 
uč. Siﾏel┞ Hrdiﾐo┗é a Markéta SIhleﾏﾏero┗á ze tříd┞ uč. Leﾐk┞ NezHedo┗é stříHrﾐé pásﾏo. 
ŽáIi ┗ýt┗arﾐého oHoru získali ┗ soutěži Město čte kﾐihu – A to je blues – d┗ě pr┗ﾐí ﾏísta. 
V krajskéﾏ kole ヱヱ. ﾐárodﾐí přehlídk┞ ┗ýt┗arﾐého oHoru základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol České 
repuHlik┞ Oči dokořáﾐ ヲヰヱヱ ┗e ŠterﾐHerku získala kolekIe praIí ﾐašiIh žáků ze tříd┞ 
uč. Aﾐežk┞ Ko┗alo┗é Ieﾐu poroty s postupeﾏ do ﾐárodﾐího kola. Ve ┗ýt┗arﾐé soutěži 
Koﾏeﾐský a ﾏ┞ získala Veroﾐika Hrdiﾐo┗á ze tříd┞ uč. Daﾐ┞ Vilišo┗é ヲ. ﾏísto. V soutěži Moje 
kﾐiha pořádaﾐé Okresﾐí kﾐiho┗ﾐou ┗ Šuﾏperku se ﾐaši žáIi uﾏístili třikrát ﾐa pr┗éﾏ ﾏístě, 
třikrát ﾐa druhéﾏ ﾏístě a třikrát ﾐa třetíﾏ ﾏístě. 
ŽáIi taﾐečﾐího oHoru ze tříd┞ uč. Marie Jirﾏaﾐo┗é postoupili do Ielostátﾐího kola prestižﾐí 
přehlídk┞ dětskýIh skupiﾐ sIéﾐiIkého tance v Kutﾐé Hoře. 
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5 Průběh vzdělávání 

V krátkodoHéﾏ,  středﾐědoHéﾏ a dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu je třeHa: 

 zpracovat k┗alitﾐí školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ – k toﾏuto Iíli Hude sﾏěřo┗áﾐa 
pozorﾐost a zaﾏěřeﾐo i další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků – teﾐto Iíl je 
hla┗ﾐí prioritou pro ﾐásledujíIí oHdoHí; 

 podařilo se udržet doHrou k┗alitu Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru i deIho┗ého 
orIhestru škol┞ – je ﾐezH┞tﾐé tato tělesa ┗e spolupráIi se ┗šeﾏi pedagog┞ dále 
roz┗íjet a Hudo┗at;  

 je třeHa dále ┗┞uží┗at poteﾐIiál ┗elﾏi ┗┞soké úro┗ﾐě taﾐečﾐího oHoru, hledat prostor 
pro ﾏožﾐé uplatﾐěﾐí připra┗o┗aﾐýIh Ihoreografií a kroﾏě pra┗idelﾐě pořádaﾐýIh 
akIí zajistit ┗e spolupráIi i další ﾏožﾐé uplatﾐěﾐí připra┗o┗aﾐýIh Ihoreografií; 

 je ﾐezH┞tﾐé ┗íIe zapojit do čiﾐﾐosti škol┞ ┗ýt┗arﾐý oHor a postupﾐě rozšířit prezentaci 

tohoto oHoru ﾐa ┗eřejﾐosti; 
 s ohledeﾏ ﾐa důIhodo┗ý ┗ěk ﾐěkterýIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků je ﾐutﾐé 

zaHezpečit koﾐtiﾐuitu ┗ýuk┞ ┗ ﾐěkterýIh ﾐástrojíIh – přede┗šíﾏ k┞tara, flétﾐa; je 
ﾐutﾐé posílit ┗ýuku plátko┗ýIh ﾐástrojů – klarinet, saxofon; 

 v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu je třeHa zﾏěﾐit strukturu ┗ýuk┞ deIho┗ýIh ﾐástrojů – od 

pře┗ah┞ zoHIo┗ýIh fléteﾐ sﾏěreﾏ k ostatﾐíﾏ deIho┗ýﾏ ﾐástrojůﾏ; 
 připra┗it podﾏíﾐk┞ pro zﾐo┗uote┗řeﾐí a práIi literárﾐě draﾏatiIkého oHoru. 

Priorita t┗orH┞ školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu zůstá┗á hla┗ﾐíﾏ úkoleﾏ i ┗ příštíﾏ oHdoHí. 
Oba orchestry (Komorﾐí sﾏ┞čIo┗ý orIhestr i DeIho┗ý orIhestrぶ se podařilo zaIho┗at a 
udržela se i po zﾏěﾐě ┗edouIíIh orIhestrů uﾏěleIká úro┗eň oHou těles. Výzﾐaﾏﾐý podíl ﾐa 
koﾐtiﾐuitě čiﾐﾐosti ﾏěli kroﾏě zﾏíﾐěﾐýIh ┗edouIíIh i ostatﾐí pedagogo┗é přede┗šíﾏ 
sﾏ┞čIo┗ého a deIho┗ého odděleﾐí, dík┞ jejiIhž společﾐéﾏu úsilí se podařilo oHa orIhestr┞ 
zaIho┗at a uﾏěleIk┞ roz┗íjet. 
Pro příští oHdoHí pláﾐujeﾏe další rozšiřo┗áﾐí repertoáru, společﾐé koﾐIert┞ a případﾐý 
zahraﾐičﾐí zájezd ﾐěkterého z těles. 
V jedﾐotli┗ýIh odděleﾐíIh je ﾐezH┞tﾐá poz┗olﾐá geﾐeračﾐí ┗ýﾏěﾐa tak, aH┞ došlo k zaIho┗áﾐí 
k┗alit┞ ┗ýuk┞, koﾐtiﾐuit┞ a postupﾐéﾏu zapraIo┗áﾐí ﾏladýIh pedagogů Hez zH┞tečﾐého 
častého střídáﾐí ┗┞učujíIíIh u jedﾐotli┗ýIh žáků a sﾐížeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí. 

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

Kruh rodičů a přátel )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞ ┗ Šuﾏperku ふdále KRPŠぶ se spolupodílel 
┗ýzﾐaﾏﾐýﾏ způsoHeﾏ ﾐa jedﾐotli┗ýIh akIíIh škol┞, ┗ýkoﾐﾐý ┗ýHor se sešel ┗e školﾐíﾏ roIe 
2010/ヱヱ třikrát a projedﾐal záležitosti týkajíIí se ┗zájeﾏﾐé spolupráIe a orgaﾐizaIe 
jedﾐotli┗ýIh akIí.  
V toﾏto školﾐíﾏ roIe se podařilo získat ﾐa akIe škol┞ dotaIi OloﾏouIkého kraje ┗e ┗ýši 
25.000,- koruﾐ, která H┞la použita ﾐa zaHezpečeﾐí osla┗ ヶヵ. ┗ýročí ┗zﾐiku škol┞. Od Města 
Šuﾏperka škola získala dotaIi ﾐa Přehlídku taﾐečﾐího oHoru ふΑ.ヰヰヰ,- Kčぶ a ﾐa E┗ropský deﾐ 
hudH┞ dotaIi ┗e ┗ýši ヵ.ヰヰヰ,- Kč.  
Kruh rodičů a přátel škol┞ získal pro příští školﾐí rok dotaIi OloﾏouIkého kraje ┗e ┗ýši 
25.000,- Kč a dotaci Města Šuﾏperka ┗e ┗ýši 4.000,- Kč na 1. ročﾐík Ielostátﾐí soutěže 
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v interpretaci sIéﾐiIkého ﾏelodraﾏu, který Hude škola ┗e spolupráIi s KRPŠ pořádat 
v listopadu roku 2011. Na tuto akci se ﾐáﾏ podařilo získat pro KRPŠ spoﾐzorské dar┞ ┗e ┗ýši 
20.000,- Kč.  
KoﾏuﾐikaIe ﾏezi školou a rodiči H┞la ﾐa ┗elﾏi doHré úro┗ﾐi, Hez ┗zájeﾏﾐé spolupráIe škol┞ 
a rodičů a Hez každodeﾐﾐí podpor┞ rodičů a přátel škol┞ H┞ ﾐeH┞lo ﾏožﾐé ﾏﾐoho akIí ┗ůHeI 
uskutečﾐit.  

Hospodařeﾐí KRPŠ ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヰ/ヱヱ 

 

Na doHré úro┗ﾐi H┞la ┗ upl┞ﾐuléﾏ roIe spolupráIe škol┞ s ﾏístﾐíﾏ tiskeﾏ, jehož 
prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐforﾏo┗ala škola ┗eřejﾐost o ┗šeIh připra┗o┗aﾐýIh akIíIh. 
Od ledﾐa ヲヰヱヱ H┞l┞ spuštěﾐ┞ ﾐo┗é iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞ škol┞, ﾐa ﾐiIhž pra┗idelﾐě 
iﾐforﾏujeﾏe o aktuálﾐíﾏ děﾐí ┗e škole – o ohlasu stráﾐek s┗ědčí i jejiIh poﾏěrﾐě ┗┞soká 
ﾐá┗ště┗ﾐost. Vzhledeﾏ ke speIifiIkýﾏ podﾏíﾐkáﾏ škol┞ ふpře┗ážﾐě iﾐdi┗iduálﾐí ┗ýukaぶ ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé se sIházet pra┗idelﾐě s Ielou rodičo┗skou čleﾐskou základﾐou, ┗zájeﾏﾐá koﾏuﾐikaIe 
ﾏezi ┗edeﾐíﾏ škol┞ a rodičo┗skou ┗eřejﾐostí proHíhá přede┗šíﾏ iﾐdi┗iduálﾐíﾏi sIhůzkaﾏi 
s rodiči, prostředﾐiIt┗íﾏ Výkoﾐﾐého ┗ýHoru KRPŠ, prostředﾐiIt┗íﾏ ┗┞učujíIíIh hla┗ﾐího 
předﾏětu. Hla┗ﾐíﾏ zdrojeﾏ iﾐforﾏaIí pro rodiče jsou iﾐterﾐeto┗é stráﾐk┞ škol┞ 
http://www.zus-sumperk.cz, ﾐa ﾐiIhž jsou pra┗idelﾐě z┗eřejňo┗áﾐ┞ ┗šeIhﾐ┞ údaje o čiﾐﾐosti 
škol┞.  

Zpráva o hospodařeﾐí Kruhu rodičů a přátel Základﾐí uﾏěleIké školy v Šuﾏperku za školﾐí 
rok 2010/11 

Příjﾏy 

)ůstatek ke ンヰ. ヶ. ヲヰヱヰ ヲン.ンヲΓ,ΓΒ Kč 

Příspě┗k┞ rodičů ヴヲ.ヲΑヵ,ヰヰ Kč 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost ヵΑ.ヰΓヶ,ヰヰ Kč 

DotaIe OloﾏouIkého kraje ヲヵ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Spoﾐzorské dar┞ – melodram ヲヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Celostátﾐí soutěž – melodram ふzápisﾐéぶ ヱヰ.ヴヰヰ,ヰヰ Kč 

)ájezd┞, soustředěﾐí ヲ.Αヵヰ,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ ヱヱ.Αヶヲ,ヰヰ Kč 

Soutěže 7.3Βヰ,ヰヰ Kč 

Úrok┞ ンΑ,ヵΒ Kč 

Celkem 200.0ンヰ,ヵヶ Kč 

Výdaje 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost ヶヵ.Βンヶ,ンΓ Kč 

AHsol┗eﾐtské taHlo 6.323,ヰヰ Kč 

)ájezd┞, soustředěﾐí ヵ.ヶヰヰ,ヰヰ Kč 

Soutěže 24.9ンヵ,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ ヲヵ.ヰΓヰ,ヰヰ Kč 

ÚčetﾐiIt┗í ヵ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Baﾐko┗ﾐí poplatk┞ 3.114,50 Kč 

Celkem 135.8ΓΒ,ΒΓ Kč 

Zůstatek k 30. 6. 2011 64.1ンヱ,ヶΑ Kč 

 

http://www.zus-sumperk.cz/
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7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

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

8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2010 

Příjﾏ┞  

Příjmy celkem k 31. 12. 2010 12.827.894,09 Kč 

z toho:  

DotaIe od MŠMT a zřizo┗atele: 11.236.ヱヰヰ,ヰヰ Kč 

                             z toho: na mzdy   8.048.000,ヰヰ Kč 

                                      na odvody   2.929.100,ヰヰ Kč 

                                      na provoz      162.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

                                      na odpisy        ンン.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

DotaIe od MÚ Haﾐušo┗iIe        25.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

DotaIe zřizo┗atele ﾐa ICT ヶヴ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Úplata za ┗zdělá┗áﾐí   1.490.130,ヰヰ Kč 

)účto┗áﾐí foﾐdů          65.240,ヰヰ Kč 

Doplňko┗á čiﾐﾐost – proﾐájeﾏ hud. ﾐástrojů Γ.ヶヲヵ,ヰヰ Kč 

Ostatﾐí ┗ýﾐos┞          1.799,09 Kč 

 
Výdaje 

 

Neiﾐvestičﾐí výdaje Ielkeﾏ k 31. 12. 2010 12.820.836,32 Kč 

z toho:  

Náklad┞ ﾐa ﾏzd┞  8.048.240,ヰヰ Kč 

Odvody  2.745.617,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞  42.025,ヰヰ Kč 

    )ákoﾐﾐé soIiálﾐí ﾐáklad┞ a pojištěﾐí     159.565,ヰヰ Kč 

    Ostatﾐí pro┗ozﾐí ﾐáklad┞  1.825.389,32 Kč 

                   Provoz – ﾐájﾏ┞     191.433,ヰヰ Kč 

                   Odpisy       33.371,ヰヰ Kč 

                   Ostatﾐí ﾐáklad┞  1.600.585,32 Kč 
 

 

Sta┗ foﾐdů 
 

Stavy foﾐdů k 31. 12. 2010    311.886,19 Kč 

z toho:  

Foﾐd odﾏěﾐ        17.391,ヰヰ Kč 

FKSP    200.348,ヰヰ Kč 

Foﾐd rezer┗ﾐí    78.364,39 Kč 

FRIM      15.782,Βヰ Kč 
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Inventarizace majetku 

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2010 2.808.784,4ヴ Kč 

z toho  

DlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek 1.031.128,ヵヰ Kč 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek      77.797,5ヰ Kč 

DlouhodoHý droHﾐý hﾏ. ﾏajetek 1.777.655,9ヴ Kč 

z toho:  

Pro┗ozﾐí ﾏajetek     793.392,9ヴ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞     984.263,00 Kč 

Majetek v operati┗ﾐí e┗ideﾐIi     198.430,6ヰ Kč 

z toho:  

Dle oHorů 54.811,Αヰ Kč 

Ostatﾐí ﾏajetek 143.618,9ヰ Kč 
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9 Fotogalerie 2010/2011 

1) DeIho┗ý orIhestr ﾐa osla┗áIh ヶヵ. ┗ýročí založeﾐí škol┞ 

 
 

 
 
 

2) Kla┗írﾐí duo Bočko┗á – ŠeHesto┗á – Talenti OloﾏouIkého kraje 
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3) Naši ﾐejﾏeﾐší ﾐa ┗áﾐočﾐíﾏ koﾐIertě 

 

 

 

 
 
 
 

4) Koﾏorﾐí sﾏ┞čIo┗ý orIhestr a pě┗eIký sHor Motýli ﾐa ┗áﾐočﾐíﾏ koﾐIertu 
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5) )┗ířátka a loupežﾐíIi – předsta┗eﾐí pro ﾏateřské škol┞ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6) Oči dokořáﾐ - krajská přehlídka ┗ýt┗arﾐého oHoru – kolekce ZUŠ Šuﾏperk 
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7) TaﾐečﾐiIe před akIí 
 

 

 

 
 

 

 

8) TaﾐečﾐiIe ┗ akci 
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9) TaﾐečﾐiIe po akIi 

 

 

 

 
 

 

 

10) Koﾏorﾐí souHor Grazioso ﾐa Dﾐi E┗ropské hudH┞ 
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11) Duo akordeoﾐů … 

 
 

 
 

 

12) … a ke┞Hoard ﾐa koﾐIertě ┗ Klášterﾐíﾏ kostele 
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13) Škola před akIí … 

 

 
 

 

 

14) Škola v akci… 
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15) Pr┗ﾐí prázdﾐiﾐo┗ý deﾐ … 

 
 

 
 
 

16) … a škola je Hez střeIh┞ 
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17) 31. srpna – a ﾏáﾏe ﾐo┗ou střeIhu … 

 
 

 
 
 

18) … a je ┗┞ﾏalo┗áﾐo 

 
 
 

 


