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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 Šuﾏperk 

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 škol┞: 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) 

Dr. E. Beﾐeše ヱ, ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk 

 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 podrobnosteIh 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 
┗ýt┗arﾐý oHor dﾐe ン. 5. 2002 pod č. j. 18 455/2002-22 s platﾐostí od ヱ. 9. ヲヰヰヲ, 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┗: 

mailto:skola@zus-sumperk.cz
http://www.zus-sumperk.cz/
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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 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 

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0 pracovala škola ﾐa kurikulárﾐí reforﾏě a dokoﾐčila 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 zahájí ┗┞učo┗áﾐí ┗ souladu s platnou 

legislati┗ou od ヱ. září ヲヰヱヲ pr┗ﾐí ročﾐík přípra┗ﾐého studia, pr┗ﾐí ročﾐík ヱ. stupﾐě a pr┗ﾐí 
ročﾐík II. stupﾐě ┗e ┗šeIh studijﾐíIh zaﾏěřeﾐíIh. Ostatﾐí ročﾐík┞ Hudou pokračo┗at podle 
stá┗ajíIíIh učeHﾐíIh pláﾐů a osﾐo┗.  
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Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヱ/ヱヲ ﾐa┗ště┗o┗alo školu Ielkeﾏ ヶΒヶ žáků, z toho hudeHﾐí oHor – 

indi┗iduálﾐí ┗ýuka ヴヴヰ žáků, hudeHﾐí oHor kolekti┗ﾐí ┗ýuka ヵヰ žáků, ヱヱヴ žáků se ┗zdělá┗alo 
v taﾐečﾐíﾏ oHoru a ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru roz┗íjelo s┗é ﾐadáﾐí Βヲ žáků.  
KapaIita škol┞ staﾐo┗eﾐa ﾐa Αヲン žáků, je v současﾐosti ﾐaplﾐěﾐa ﾐa IIa ΓΒ,ヴ %. Ve školﾐíﾏ 
roce 201ヲ/ヱン zahájí ┗ souladu s rozhodﾐutíﾏ Miﾐisterst┗a školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ 
České repuHlik┞ čiﾐﾐost literárﾐě-draﾏatiIký oHor. Tíﾏ škola začﾐe ﾐaplňo┗at jedeﾐ ze s┗ýIh 
koﾐIepčﾐíIh záﾏěrů – stá┗á se plﾐooHoro┗ou školou s koﾏpletﾐí ┗zdělá┗aIí ﾐaHídkou ┗šeIh 
uﾏěleIkýIh oHorů. 
Výuku ┗šeIh ┗ýše u┗edeﾐýIh žáků zajišťo┗alo 30 pedagogů s Ielko┗ýﾏi ú┗azk┞ ヲ5,81. Vedle 

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

Nástrojo┗ou a hudeHﾐě teoretiIkou ┗ýuku v hudeHﾐíﾏ oHoru zajišťuje ヲヶ pedagogů, z ﾐiIhž 
d┗ě učitelk┞ si ┗zděláﾐí doplňují ﾐa koﾐzer┗atoři za účeleﾏ získáﾐí plﾐé k┗alifikaIe a dále 
ﾐástrojo┗ou ┗ýuku zajišťuje učitelka ふHez odHorﾐé k┗alifikaIeぶ s pedagogiIkou způsoHilostí 
pro jiﾐý t┞p škol┞. Ve ┗ýt┗arﾐéﾏ oHoru ┗ýuku zajišťují d┗ě učitelk┞ plﾐě k┗alifiko┗aﾐé. 
V taﾐečﾐíﾏ oHoru ┗┞učují d┗ě učitelk┞, z ﾐiIhž jedﾐa je plﾐě k┗alifiko┗aﾐá a druhá si doplňuje 
┗zděláﾐí ┗ Taﾐečﾐíﾏ Ieﾐtru Praha. 
V hudeHﾐíﾏ oHoru )UŠ realizuje ┗ýuku hr┞ ﾐa kla┗ír, akordeoﾐ, elektroﾐiIké klá┗eso┗é 
ﾐástroje, housle, ┗ioloﾐIello, zoHIo┗ou flétﾐu, příčﾐou flétﾐu, klariﾐet, sa┝ofoﾐ, truHku, lesﾐí 
roh, teﾐor, Har┞toﾐ, troﾏHoﾐ, tuHa, k┞taru, HiIí, pě┗eIká hlaso┗á ┗ýIho┗a sHoro┗ý zpě┗ a 
hudeHﾐí teorii. Pře┗ažuje zájeﾏ o kla┗ír, zoHIo┗ou flétﾐu a k┞taru. Ve ┗ýt┗arﾐéﾏ  
a taﾐečﾐíﾏ oHoru škola ﾐaHízí staﾐdardﾐí předﾏěto┗ou skladHu. 

1.3 Materiálně technické zabezpečení školy  

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ1/12 H┞lo ﾐezH┞tﾐé pokračo┗at ┗ oHﾐo┗ě zastaralého a ﾐe┗┞ho┗ujíIího 

ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIkého zázeﾏí škol┞. O prázdﾐiﾐáIh H┞la pro┗edeﾐa ┗ýﾏalHa IhodeH, 
postupﾐě došlo k rekoﾐstrukIi učeHﾐ┞ hudeHﾐí ﾐauk┞, která H┞la ┗┞Ha┗eﾐa tele┗izoreﾏ a 
ﾐo┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ. No┗ý ﾐáH┞tek H┞l zakoupeﾐ do učeHﾐ┞ ┗ýt┗arﾐého oHoru, kaﾐIeláře a 
ředitelny,  postupﾐě byly nahrazeny staré rozpadajíIí se skříﾐě ﾐo┗ýﾏ ﾐáH┞tkeﾏ v učeHﾐáIh 
učitelů Vočk┞ ふﾐoto┗ý arIhi┗ぶ, Šiﾏ┞ a HloIha ┗ přízeﾏí, p. učitelk┞ Sla┗íčko┗é. V učeHﾐě 
hudeHﾐí ﾐauk┞ H┞lo ﾐezH┞tﾐé odstraﾐit stupíﾐek, pod ﾐíﾏž H┞l lokalizo┗áﾐ zdroj plísﾐě, 
┗┞ﾏalo┗at a zakoupit ﾐo┗é skříﾐě.  Do ﾐěkterýIh učeHeﾐ H┞l┞ položeﾐ┞ koHerIe, taﾐečﾐí 
oHor, hudeHﾐí ﾐauka a ředitelﾐa H┞l┞ ┗┞Ha┗eﾐ┞ ┗elkoplošﾐýﾏi tele┗izor┞. Výhledo┗ě Hude 
zakoupeﾐa ┗ideokaﾏera. )áﾏěreﾏ ┗edeﾐí škol┞ je zlepšeﾐí propagaIe práIe škol┞ na 

┗eřejﾐosti a lepší uIho┗áﾐí dokuﾏeﾐtárﾐíIh ﾏateriálů z čiﾐﾐosti. Škola Hude pořizo┗at 
┗ideozázﾐaﾏ┞ z jedﾐotli┗ýIh akIí, ┗ýhledo┗ě IhIe ┗edeﾐí škol┞ ﾐatočit krátký dokuﾏeﾐtárﾐí 
filﾏ jako propagačﾐí ﾏateriál. O prázdﾐiﾐáIh je ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé zrekoﾐstruo┗at druhou 

učeHﾐu hudeHﾐí ﾐauk┞. Ve zkušeHﾐě orIhestrů Hude ┗ ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí ┗┞Hudo┗áﾐ 
alterﾐati┗ﾐí ┗íIeúčelo┗ý sál, který Hude sloužit k ┗zdělá┗aIíﾏ čiﾐﾐostem.  

I v upl┞ﾐuléﾏ oHdoHí došlo k postupﾐýﾏ opra┗áﾏ hudeHﾐíIh ﾐástrojů – v toﾏto oHdoHí H┞l┞ 
rekoﾐstruo┗áﾐ┞ přede┗šíﾏ žesťo┗é ﾐástroje, ﾐěkteré Ih┞HějíIí ﾐástroje ふklariﾐetぶ H┞l┞ ﾐo┗ě 
zakoupeny. 

V oHdoHí prázdﾐiﾐ Hude pro┗edeﾐa koﾏpletﾐí rekoﾐstrukIe a ﾐátěr┞ ┗šeIh d┗eří do učeHeﾐ. 

Na stěﾐ┞ ┗edle d┗eří Hudou uﾏístěﾐ┞ klip┞ se jﾏeﾐo┗kaﾏi, čísleﾏ učeHeﾐ a rozvrhem hodin 

jedﾐotli┗ýIh ┗┞učujíIíIh. 
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V Haﾐušo┗iIíIh H┞la opět 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.    
Škola provozuje v souladu se zřizo┗aIí listiﾐou 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┞. 
S ohledeﾏ ﾐa oﾏezeﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ je postupﾐě ┗┞Ha┗o┗áﾐa dílﾐa školﾐíka 
ﾐezH┞tﾐýﾏ ﾐářadíﾏ. 
Pro potřeHu pedagogů H┞l ┗ jedﾐé učeHﾐě uﾏístěﾐ počítač, ﾐa ﾐěﾏž ﾏají ┗šiIhﾐi 
zaﾏěstﾐaﾐIi přístup do školﾐí sítě a jejíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ k aktuálﾐíﾏ údajůﾏ a prograﾏu 
Klasifikace, v ﾐěﾏž je ┗edeﾐa ageﾐda škol┞. Od příštího školﾐího roku Hudou ┗┞uží┗áﾐ┞ další 
funkce tohoto programu. Pro potřeHu učitelů H┞lo zakoupeﾐo ﾐěkolik liIeﾐIí soft┘aru 
Capella určeﾐéﾏu k psaﾐí ﾐot. 

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ1/12 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 
škol┞. 
V ﾐásledujíIíﾏ oHdoHí je třeHa dořešit droHﾐé opra┗┞ Hudo┗┞. S ohledeﾏ ﾐa fiﾐaﾐčﾐí situaIi 
ﾏajitele Hudo┗┞, kterýﾏ je Město Šuﾏperk, ﾐeﾐí ﾏožﾐé pláﾐo┗at rozsáhlejší iﾐ┗estičﾐí akce.  

Je třeHa řešit ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké ┗┞Ha┗eﾐí přede┗šíﾏ ┗ oblasti rekonstrukce a inovace 

hudeHﾐíIh ﾐástrojů, do tříd hudeHﾐího a ┗ýt┗arﾐého oHoru zajistit reprodukčﾐí zařízeﾐí ふCD 
přehrá┗ač, ﾏagﾐetofoﾐ …ぶ. Je ﾐezH┞tﾐé zakoupit k┗alitﾐí šiIí stroj pro potřeH┞ taﾐečﾐího a 
literárﾐě-draﾏatiIkého oHoru, orIhestrálﾐí sál je třeHa přeHudo┗at ┗e ┗íIeúčelo┗ý prostor 
┗┞Ha┗eﾐý dataprojektoreﾏ a plátﾐeﾏ. 
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 postupﾐě 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. 
Po pilotﾐíﾏ o┗ěřeﾐí ﾏožﾐosti prezeﾐto┗at ┗ýsledk┞ práIe škol┞ forﾏou koﾐIertu ﾐa školﾐí 
zahradě, které dopadlo k oHoustraﾐﾐé spokojeﾐosti škol┞ i puHlika, je třeHa zahájit jedﾐáﾐí 
s předsta┗iteli ﾏěsta a postupﾐě zajistit ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIké zázeﾏí tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐé 
pra┗idelﾐě koﾐIerto┗at ﾐa zahradě škol┞. K toﾏu je třeHa zajistit ┗hodﾐé rozkládaIí podiuﾏ a 
zázeﾏí pro puHlikuﾏ. Pro ┗ýt┗arﾐý oHor je ﾐutﾐé zaHezpečit ┗ětší prostor, aH┞ ﾏěl ﾏožﾐost 
realizo┗at kolekti┗ﾐí ┗ýt┗arﾐou t┗orHu s ┗ětšíﾏi prostoro┗ýﾏi ﾐárok┞. Jako ┗hodﾐé prostor┞ 
se je┗í ┗ letﾐíﾏ oHdoHí ┗eraﾐda škol┞ – zde je ┗šak ﾐutﾐé pro┗ést ┗e spolupráIi s ﾏěsteﾏ 
ﾐezH┞tﾐé opra┗┞ a úpra┗┞ přístupu tak, aH┞ H┞la zajištěﾐa Hezpečﾐost žáků. 

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 
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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, 

 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. 

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 2011/12 zaﾏěřeﾐo přede┗šíﾏ na 

- ┗zdělá┗áﾐí k t┗orHě školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu, 
- ┗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 ředitel škol┞, koordiﾐátoři 
ŠVP a ┗┞Hraﾐí praIo┗ﾐíIi za jedﾐotli┗é oHor┞. Koﾐzultace k ﾐá┗rhu ŠVP se ┗ ráﾏIi projektu 
NIDV 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. Současﾐě k realizaIi ŠVP proHěhﾐou iﾐdi┗iduálﾐí koﾐzultaIe ┗edeﾐí škol┞, 
koordiﾐátorů ŠVP, ┗edouIíIh odděleﾐí, a dalšíIh pedagogů k realizaIi školﾐího ┗zdělá┗aIího 
programu. 

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 
2011/12 pokračo┗at ┗e studiu. 
Ředitel začﾐe ┗ příštíﾏ školﾐíﾏ roIe studo┗at čt┞řseﾏestrálﾐí studiuﾏ pro ┗edouIí 
pedagogiIké praIo┗ﾐík┞ ふtz┗. FS IIぶ ﾐa PedagogiIké fakultě Uﾐi┗erzit┞ PalaIkého ┗ Olomouci, 

které Hude ┗ příštíﾏ roIe ﾏiﾏořádﾐě ┗ plﾐéﾏ rozsahu hrazeﾐo z prostředků E┗ropskýIh 

strukturálﾐíIh foﾐdů. Škole tíﾏto studieﾏ ﾐe┗zﾐikﾐou žádﾐé další ﾐáklad┞. 
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┞.  

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

Nepedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi Hudou pra┗idelﾐě proškolo┗á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: 
- ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřeﾐé k aktuálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ legislativy, 

- ┗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. 
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Další vzdělávání  zaměstnanců školy  v roce 2011/2012 - 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 – 3. roč. pozouﾐ 

Kurikulárﾐí reforﾏa – seﾏiﾐář k ŠVP  /školitel Mgr. Pa┗el Doubrava/ - 23. 4. 

2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

2. Doleček Vladiﾏír KoﾐfereﾐIe k RVP )UV a ŠVP-16. 9. 2011/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

3. Ha┗elka Fraﾐtišek KoﾐfereﾐIe k RVP )UV a ŠVP-16. 9. 2011/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář pro koordiﾐátor┞ ŠVP )UV-14. - 15. 10. 2011/Olomouc/, 

Platy a plat. předpis┞ ┗e ┗eřejﾐýIh služHáIh ヱヲ. 12. 2011 /Olomouc/, 

KoﾐzultaIe k ŠVP – HO 18. 1. ヲヰヱヲ, ŠVP-VO 24. 1. ヲヰヱヲ, ŠVP-TO, LDO 

13. 2. 2012/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

4. HloIh Jiří No┗é ﾏetodiIké postup┞ ┗ýuk┞ hr┞ ﾐa klariﾐet, sa┝ofoﾐ, zoHI. flétﾐu ┗ pra┝i 
učitele hudH┞ se zrako┗ýﾏ postižeﾐíﾏ /Praha ン. - 5. 2. 2012/, 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

5. Hrdiﾐo┗á Siﾏela Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

6. Jirﾏaﾐo┗á Marie Konzultace k ŠVP - TO 13. 2. 2012/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

7. Johﾐo┗á Haﾐa Studium – Koﾐzer┗atoř ParduHiIe, 5. ročﾐík 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

8. Juřička Petr Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

9. KoIůrek Petr 

 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

10. Karlíko┗á Tereza KoﾐzultaIe k ŠVP-LDO 13. 2. 2012/Olomouc/ 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, ヱヴ. ヶ. ヲヰヱヲ 

11. Kokešo┗á Jiřiﾐa Student Taﾐečﾐího Ieﾐtra Praha – Koﾐzer┗atoř o.p.s. 
KoﾐzultaIe k ŠVP-TO 13. 2. 2012/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář - konzultace k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

12. Ko┗alo┗á Aﾐežka Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

13. Macek Josef Studeﾐt PedagogiIké fakult┞ Uﾐi┗erzity PalaIkého OloﾏouI, 3. ročﾐík 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
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Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

14. Miﾐář Aﾐtoﾐíﾐ Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

15. NezHedo┗á Leﾐka Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV-školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

16. No┗áko┗á MarIela Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

17. Purkerto┗á Eliška Studeﾐt ヲ. Koﾐzer┗atoře ┗ Pardu┗iIíIh 

18. Sekyra Radek Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

19. Sla┗íčko┗á Jiřiﾐa Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

20. ŠeHesto┗á Věra Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

21. Šíﾏa Peter Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

22. Š┗édo┗á Iriﾐa Kla┗írﾐí soboty – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF Jaﾏu, 
Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

23. Todeko┗á Jaﾐa Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

24. Valeﾐto┗á Jaﾐa Kla┗írﾐí soHot┞ – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF Jaﾏu, 
Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

25. Váňo┗á Milosla┗a Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

26. Vilišo┗á Daﾐa Konzultace k ŠVP-VO 24. 1. 2012/Ololmouc/ 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

27. Vočka Petr KoﾐfereﾐIe k RVP )UV a ŠVP-16. 9. 2011/Olomouc/ 

Seﾏiﾐář pro koordiﾐátor┞ ŠVP ZUV-14. - 15. 10. 2011/Olomouc/,  

KoﾐzultaIe k ŠVP-HO 18. 1. 2012/Olomouc/, 

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

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

Seﾏiﾐář - koﾐzultaIe k ŠVP ┗ ráﾏIi projektu Podpora )UŠ NIDV- školitel Mgr. 
Pavel Doubrava - 23. 4. 2012 

Školeﾐí BO)P, 14. 6. 2012 

Pro┗ozﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi 
28. Loserto┗á Martiﾐa Studiuﾏ ﾐa VŠB-Veřejﾐá ekoﾐoﾏika a sprá┗a/ヱ.roč/ 

29. Haas Fraﾐtišek Školeﾐí BO)P a PO ヱヴ. ヶ. ヲヰヱヲ-školitel Ctirad Pokorﾐý 

30. Haaso┗á Olga Školeﾐí BO)P a PO ヱヴ. ヶ. ヲヰヱヲ-školitel Ctirad Pokorﾐý 

31. HeděﾐIo┗á Mileﾐa Školeﾐí BO)P a PO ヱヴ. ヶ. ヲヰヱヲ-školitel Ctirad Pokorﾐý 

32. Úlehlo┗á Anna Školeﾐí BO)P a PO ヱヴ. ヶ. ヲヰヱヲ-školitel Ctirad Pokorﾐý 
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2 Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Základní umělecká škola v číslech 

Počty žáků )ákladﾐí uﾏěleIké školy, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 2011/12 

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 127 131 0 0 110 115 15 14 2 2 0 0 0 0 

1102 Hra ﾐa el. klá┗es. nástroje 10 8 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

1201 Hra na housle 48 47 0 0 39 38 9 9 0 0 0 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 50 48 0 0 48 46 2 2 0 0 0 0 0 0 

1301 Hra ﾐa zoHIo┗ou flétﾐu 71 71 0 0 65 65 6 6 0 0 0 0 0 0 

1302 Hra ﾐa flétﾐu ふkroﾏě zoH.) 14 14 0 0 6 6 8 8 0 0 0 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 13 13 O O 7 7 6 6 0 0 0 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1307 Hra na trubku 9 9 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

1308 Hra ﾐa lesﾐí roh 5 5 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

1309 Hra na pozoun 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1310 Hra na tenor 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1311 Hra na baryton 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1312 Hra na tubu 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

1601 Pě┗eIká hlaso┗á ┗ýIho┗a 21 21 0 0 18 18 3 3 0 0 0 0 0 0 

1602 SHoro┗ý zpě┗ 38 38 0 0 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 

1801 Ved. dětsk. zájﾏ. skup.-sbor 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 

1901 Přípr. ročﾐík hud. oboru 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000 Taﾐečﾐí oHor 116 111 25 21 70 69 21 21 0 0 0 0 3 3 

3000 Výt┗arﾐý oHor 82 80 14 14 60 57 8 9 0 0 0 0 1 1 

SUM Celkem: 692 684 96 93 501 496 93 93 2 2 0 0 4 4 

 

 

Počty žáků ヲヰヱ1/2012 

 
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 692 684 444 443 116 111 82 80 50 50 

) toho dí┗k┞ 494 487 287 287 102 99 62 58 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. 66 66 41 41 48 49 14 12 4 5 0 0 

Př. roč ヲ. 30 27 24 21 9 9 11 9 10 9 0 0 

ヱ. ročﾐík 104 107 67 71 82 83 11 12 11 12 0 0 

ヲ. ročﾐík 88 88 60 59 68 69 5 5 15 14 0 0 

ン. ročﾐík 91 87 61 57 72 71 14 14 5 2 0 0 

ヴ. ročﾐík 70 71 47 48 50 48 14 14 6 9 0 0 

ヵ. ročﾐík 42 39 30 28 26 26 6 5 10 8 0 0 

ヶ. ročﾐík 56 55 42 41 20 20 11 10 7 7 18 18 

Α. ročﾐík 50 49 43 42 15 15 9 9 6 5 20 20 

Celkem 597 589 415 390 390 390 95 90 74 71 38 38 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヶ. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 0 0 

Α. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 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 41 43 28 30 18 18 8 8 3 5 0 0 

ヲ. ročﾐík 18 17 17 16 10 10 4 4 4 3 12 12 

ン. ročﾐík 22 22 20 20 12 12 9 9 1 1 0 0 

ヴ. ročﾐík 12 11 12 11 12 11 0 0 0 0 0 0 

Celkem 93 93 77 77 52 51 21 21 8 9 12 12 

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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2.2 Hudební obor 

Kla┗írﾐí odděleﾐí patří ┗ ﾐaší škole k ﾐej┗ětšíﾏ – v kla┗írﾐíﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗alo 9 pedagogů. 
V tomto roce neH┞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. 
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┞. Výzﾐáﾏﾐá H┞la spolupráIe kla┗írﾐího 
odděleﾐí s dalšíﾏi oHor┞ a odděleﾐíﾏi ふkorepetiIe, dopro┗od┞, koﾏorﾐí hra …ぶ. 
Nejtaleﾐto┗aﾐější žáIi se zúčastﾐili řad┞ soutěží, mj. 9. ročﾐíku soutěže ┗e hře ﾐa d┗a kla┗ír┞ 
Per Quattro Maﾐi, kde získal┞ d┗ě žák┞ﾐě Aﾐeta Bočko┗á a Kateřiﾐa ŠeHesto┗á ン. ﾏísto. 
T┞též žák┞ﾐě se zúčastﾐil┞ regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídk┞ čt┞řručﾐí hra a hra ﾐa d┗a kla┗ír┞ 
v OloﾏouIi, kde získal┞ )laté pásﾏo. Na soutěži Mládí Bohusla┗a Martiﾐů ┗ PoličIe získal┞ 
┗ýše jﾏeﾐo┗aﾐé ┗ sólo┗é hře StříHrﾐé a Broﾐzo┗é pásﾏo ふ┗iz soutěžeぶ. 
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 ┗ upl┞ﾐulé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 Hudou 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. Od ﾐo┗ého školﾐího roku ﾐastoupí 
ﾐa ┗ýuku kla┗íru ﾐo┗á ┗┞učujíIí, která ﾏá s ┗ýukou ┗ toﾏto regioﾐu zkušeﾐosti a lze 
předpokládat, že dojde ┗ této oblasti ke konsolidaci a zlepšeﾐí. 
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 
2011/12 pracoval ┗e škole ke┞Hoardo┗ý souHor pod ┗edeﾐíﾏ uč. Vladiﾏíra Dolečka. Tento 

souHor ukoﾐčí ┗ souvislosti s odIhodeﾏ jﾏeﾐo┗aﾐého pedagoga s koncem roku svou 

čiﾐﾐost.  
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. V odděleﾐí sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů se proje┗il poﾐěkud ┗┞šší zájeﾏ žáků, ﾐež 
tomu bylo v ﾏiﾐulýIh leteIh. I ﾐadále škola podporuje hru ﾐa t┞to ﾐástroje 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. Trvalejší ﾐedostatek žáků lze 
sledovat přede┗šíﾏ u hluHokýIh sﾏ┞čIo┗ýIh ﾐástrojů.  
ŽáIi ﾏají 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 ┗elﾏi doHré úro┗ﾐě. Na čiﾐﾐosti orIhestru se ┗ýzﾐaﾏﾐě podílejí 
┗šiIhﾐi pedagogo┗é sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí.  
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰ11/12 se žáIi zúčastﾐili mj. soutěže Mládí Bohusla┗a Martiﾐů, kde získali 
ﾐěkolik oIeﾐěﾐí. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ1/12 v┞stoupili žáIi sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí a čleﾐo┗é Koﾏorﾐího 
sﾏ┞čIo┗ého orIhestru ﾐa 9 saﾏostatﾐýIh koﾐIerteIh.  

V k┞taro┗éﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗ali 3 pedagogo┗é. Od 1. 9. 2011 nastoupla 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┞ ﾐa teﾐto ﾐástroj. Tíﾏ se podaří ┗e středﾐědoHéﾏ horizoﾐtu 
personálﾐě zajistit aproHo┗aﾐou ┗ýuku hr┞ ﾐa k┞taru. Vzhledem k ┗elkéﾏu zájﾏu uIhazečů 
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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. 
ŽáIi odděleﾐí se prezentovali ﾐa ┗eřejﾐýIh akcíIh )UŠ – hudeHﾐí pod┗ečer┞, koncerty, 

┗erﾐisáže, ┗ýIho┗ﾐé projekt┞ pro )Š a MŠ.  
V pě┗eIkéﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗ali 2 pedagogo┗é 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┗ H┞l ﾐa┗ýšeﾐ ú┗azek ﾐa ヱ a je třeHa ┗ýhledo┗ě s ohledeﾏ ﾐa zájeﾏ o zaﾏěřeﾐí 
dále ﾐa┗ýšit ú┗azek pedagoga a zajistit do budoucna aproHo┗aﾐou ┗ýuku. S ohledem na 

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 oHoru sólo┗ého a koﾏorﾐího zpě┗u proHěhl┞ ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí soutěže základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol pořádaﾐé Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ České repuHlik┞. 
Několik žáků z┗ítězilo ┗e s┗éﾏ oHoru ┗ krajskéﾏ kole a uﾏístilo se i ┗ ﾐárodﾐíﾏ kole ふ┗iz 
soutěžeぶ. 
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. 
DeIho┗ý orIhestr spolupraIuje tr┗ale se čleﾐ┞ deIho┗ého orIhestru Mora┗ští ﾏuzikaﾐti. 
V┞┗rIholeﾐíﾏ čiﾐﾐosti oHou orIhestrů ﾐa půdě škol┞ H┞lo společﾐé ┗┞stoupeﾐí ┗ ráﾏIi Dﾐů 
e┗ropské hudH┞ ﾐa školﾐí zahradě, které se setkalo s ﾏiﾏořádﾐýﾏ ohlaseﾏ puHlika. 
ŽáIi deIho┗ého odděleﾐí se úspěšﾐě účastﾐili řad┞ soutěží, ﾏj. soutěže pro )UŠ pořádaﾐé 
MŠMT ČR, kde ﾐěkteří postoupili a uﾏístili se ┗ krajskéﾏ kole ふ┗iz soutěžeぶ. 
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┞ 
hudeHﾐí ﾐauk┞ 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 
Pohádk┞ z raﾐečku, jejíﾏž Iíleﾏ H┞lo oslo┗it poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ ┗ ﾐaší škole. 
V čer┗ﾐu proHěhl ┗ areálu škol┞ ┗ zá┗ěru školﾐího roku společﾐý koﾐIert ┗šeIh oHorů ke Dﾐi 
e┗ropské hudH┞, kterého se zúčastﾐili žáIi a učitelé ┗šeIh oHorů. Čt┞řhodiﾐo┗ý prograﾏ 
doplﾐěﾐý o hr┞ a soutěže pro děti H┞l hojﾐě ﾐa┗ští┗eﾐ a setkal se s přízﾐi┗ýﾏ ohlaseﾏ 
publika. AkIe H┞la iﾐspirati┗ﾐíﾏ podﾐěteﾏ pro jedﾐu z ﾏožﾐýIh Iest sﾏěřo┗áﾐí koﾐIertﾐí 
čiﾐﾐosti škol┞. 

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 a v JiﾐdřiIho┗ě. V┞učo┗ali ho d┗a pedagogičtí praIo┗ﾐíIi.  
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 taﾐečﾐího 
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oboru z poHočk┞ ┗ JiﾐdřiIho┗ě ┗┞stoupili ┗ Ielo┗ečerﾐíﾏ programu LEGENDA O KYTICI, které 
ﾏj. uspořádali ┗ ﾐěkolika ┗┞stoupeﾐíIh pro ┗eřejﾐost a žák┞ základﾐí škol┞ ┗ Haﾐušo┗iIíIh. 
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┞ Jiřiﾐ┞ 
Kokešo┗é do Ielostátﾐího kola ┗ Kutﾐé Hoře a skupiﾐa Marie Jirﾏaﾐo┗é do Ielostátﾐího kola 
v Jablonci nad Nisou. V soutěžíIh )UŠ pořádaﾐýIh MŠMT ČR postoupilo ﾐěkolik Ihoreografií 
zﾏíﾐěﾐýIh pedagogů do krajského kola, kde získal┞ řadu oIeﾐěﾐí a jedna choreografie Marie 

Jirﾏaﾐo┗é postoupila do ﾐárodﾐího kola. 
OHě učitelk┞ získal┞ oIeﾐěﾐí ┗e ┗ýHěro┗éﾏ festi┗alu pro Ihoreograf┞ a taﾐečﾐí učitele 
Taﾐečﾐí učitel roku, který pořádalo Taﾐečﾐí Ieﾐtruﾏ Praha. 

2.4 Výtvarný obor 

V upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe ┗┞učo┗ali ┗ýt┗arﾐý oHor d┗a aproHo┗aﾐí pedagogo┗é. Ve výt┗arﾐý 
obor se podařilo staHilizo┗at ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIké zázeﾏí. Je třeHa získat prostor┞ pro práIi 
ﾐa rozsáhlejšíIh oHjekteIh.  
ŽáIi ┗ýt┗arﾐého oHoru se zúčastﾐili řad┞ soutěží, v ﾐiIhž postoupili o IelostátﾐíIh kol a 

uspořádali ﾐěkolik saﾏostatﾐýIh ┗ýsta┗ ふ┗iz soutěžeぶ. Výt┗arﾐý oHor se podílel ﾐa přípra┗ě 
upoﾏíﾐko┗ýIh předﾏětů ヱ. ročﾐíku Ielostátﾐí soutěže ┗ interpretaIi koﾐIertﾐího 
melodramu a ﾐa E┗ropskéﾏ dﾐu hudH┞. Nepodařilo se realizo┗at ﾐaHídku ┗ýt┗arﾐého 
zpraIo┗áﾐí ploIh┞ a oHIhodﾐíﾏ doﾏě Jedﾐota ┗ Šuﾏperku. 
V krajskéﾏ kole soutěže Oči dokořáﾐ získala kolekIe praIí žáků KraHičk┞ oIeﾐěﾐí s postupem 

do ﾐárodﾐího kola.   
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┞. 

3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok  2011/2012 

Škola uspořádala ┗e školﾐíﾏ roIe ┗íIe ﾐež ヵ1 akIí pro ┗eřejﾐost, ﾐa kterýIh ┗┞stoupili žáIi 
škol┞, učitelé a koﾏorﾐí souHor┞. Oproti ﾏiﾐuléﾏu roku se z┗ýšil počet ﾐá┗ště┗ﾐíků IIa o 
ヲヵ%, ﾐa akIíIh jsﾏe při┗ítali koleﾏ ヴ.ヰヰヰ posluIhačů. 
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 ﾐa 
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. OHě tělesa 

┗┞kazují staHilizo┗aﾐé persoﾐálﾐí zázeﾏí a podařilo se udržet jejiIh doHrou úro┗eň. Do 

HudouIﾐa e┝istuje perspekti┗a dalšího uﾏěleIkého roz┗oje oHou těles. 
VýHorﾐou úro┗eň a ohlas ﾏěl učitelský koﾐIert, ﾐa ﾐěﾏž ┗┞stoupilo ┗íIe ﾐež d┗aIet 
pedagogů škol┞. 
)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 v 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. 
Ve školﾐíﾏ roIe se dále uskutečﾐilo pět Ielo┗ečerﾐíIh aHsol┗eﾐtskýIh koﾐIertů, ﾐa ﾐiIhž 
┗┞stoupili aHsol┗eﾐti ┗šeIh hudeHﾐíIh odděleﾐí. AHsol┗eﾐti taﾐečﾐího oHoru ┗┞stoupili 
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v ráﾏIi Přehlídk┞ taﾐečﾐího oHoru, aHsol┗eﾐti ┗ýt┗arﾐého oHoru prezeﾐto┗ali s┗é práIe ﾐa 

┗ýsta┗áIh tohoto oHoru. 
V upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe jsﾏe uspořádali pr┗ﾐí ročﾐík Ielostátﾐí soutěže ┗ interpretaci 

koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu pro žák┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol. Soutěž se setkala s ﾏohutﾐýﾏ 
ohlaseﾏ a ﾐastíﾐila jedﾐu z ﾏožﾐostí profilaIe škol┞. V příštíIh leteIh dojde ┗zhledeﾏ 
k ┗┞sokéﾏu zájﾏu ze straﾐ┞ soutěžíIíIh a oﾏezeﾐýﾏ kapaIitﾐíﾏ ﾏožﾐosteﾏ škol┞ 
k rozděleﾐí kategorií a orgaﾐizaIi soutěže ┗ kategorii ﾏladšíIh žáků a kategorii staršíIh žáků 
┗žd┞ ┗e d┗ouletýIh iﾐter┗aleIh. 
VýIho┗ﾐé koﾐIert┞ žáků a učitelů pro poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ z řad dětí ze 
spádo┗ýIh ﾏateřskýIh a základﾐíIh škol regioﾐu se setkal┞ s ┗elkýﾏ zájﾏeﾏ a ﾐa┗ští┗ilo je 
┗íIe ﾐež ヴヰヰ posluIhačů. 
 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost žáků, učitelů a souHorů )ákladﾐí uﾏěleIké školy, Šuﾏperk, 
Žerotíﾐova ヱヱ ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ1/2012 

 
)áří 

ヱヰ. září V┞stoupeﾐí Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru )UŠ Šuﾏperk u příležitosti DNŮ 
EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ ┗ Šuﾏperku 

Říjeﾐ 

ン. říjﾐa HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
13. a 14. říjﾐa Iﾐterpretačﾐí soutěž ┗e Vidﾐa┗ě „Karel Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus“ 

20. říjﾐa Městská kﾐiho┗ﾐa Šuﾏperk – Heseda ,,Po┗ídáﾐí o po┗ěsteIh“ – kulturﾐí prograﾏ 

Listopad 

7. listopadu HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperkぶ 

10. 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 

11. – 13. listopadu 
I. ročﾐík Ielostátﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗ iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího 
melodramu 

12. listopadu 
KoﾐIert Šuﾏperského dětského sHoru Motýli ┗ ráﾏIi prograﾏu soutěže ふE┗aﾐgeliIký 
kostel, Šuﾏperkぶ 

16. listopadu Učitelský koﾐIert ふKlášterﾐí kostel, Šuﾏperkぶ 

20. listopadu 
KoﾐIert Koﾏ. sﾏ┞čIo┗ého orIhestru pro Charitu Šuﾏperk ふkostel s┗. Jaﾐa Křtiteleぶ 

25. listopadu 
Kulturﾐí ┗┞stoupeﾐí žáků )UŠ ze tříd┞ paﾐa uč. Petera Šíﾏ┞ pro ﾐe┗idoﾏé, G- klub 

Šuﾏperk 

30. listopadu KoﾐIert kla┗írﾐího odděleﾐí ふkoﾐIertﾐí sál )UŠぶ 

Prosinec 

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

8. prosince 
KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru a Šuﾏperského dětského sHoru ふKlášterﾐí 
kostel Šuﾏperkぶ 

13. prosince Váﾐočﾐí koﾐIert žáků )UŠ – poHočka Haﾐušo┗iIe ふkaple Haﾐušo┗iIeぶ 
14. prosince V┞stoupeﾐí DeIho┗ého orIhestru )UŠ Šuﾏperk – Váﾐočﾐí trh┞ u radﾐiIe 

14. prosince KoﾐIert deIho┗ého odděleﾐí ふkaple Klášterﾐího kostelaぶ 

18. prosince KoﾐIert žáků )UŠ – třída paﾐa učitele Šiﾏ┞ ふkostel Chroﾏečぶ 
Leden 

9. ledna HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperkぶ 
12. ledna Kulturﾐí ┗┞stoupeﾐí k┗iﾐtetu Grazioso ﾐa ┗erﾐisáži ┗ sále Vlasti┗ědﾐého ﾏuzea Šuﾏperk 

20. ledna Přehlídka taﾐečﾐího oHoru – Di┗adlo Šuﾏperk 

23. ledna KoﾐIert k┞taro┗ého odděleﾐí – koﾐIertﾐí sál )UŠぶ 
24. ledna KoﾐIert sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 
27. ledna KoﾐIert deIho┗ého orIhestru ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 

Úﾐor 

Únor Výsta┗a žáků ┗ýt┗arﾐého oHoru - Důﾏ kultur┞ Šuﾏperk 
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ヶ. úﾐora HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠぶ 
ヲΑ. úﾐora HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠぶ 

Březeﾐ 

ヱ. Hřezﾐa KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru a jeho hostů ふKlášterﾐí kostelぶ 

ヱヴ. Hřezﾐa HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠぶ 
ヲヲ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ P. Juřičk┞ a A. Miﾐáře ふkaple Klášterﾐího kostela 

Šuﾏperkぶ 
Duben 

2. dubna HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠぶ 
4. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ J. Valeﾐto┗é a L. NezHedo┗é ふKlášterﾐí kostelぶ 

12. dubna Celoškolﾐí aHsol┗eﾐtský koﾐIert ふKlášterﾐí kostelぶ  
13. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ S. Hrdiﾐo┗é a P. KoIůrka ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 
19. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ I. Š┗édo┗é, J. Todeko┗é a L. )áﾏečﾐíko┗é ふKlášterﾐí 

kostel Šuﾏperkぶ 
20. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert žáků ze tříd┞ P. Šiﾏ┞ ふkaple Klášterﾐího kostelaぶ 

21. dubna ReIitál Toﾏáše Bartoška ふKlášterﾐí kostelぶ 
25. dubna KoﾐIert žáko┗ské korepetiIe ふKlášterﾐí kostelぶ 

Květeﾐ 

ヱ. k┗ětﾐa V┞stoupeﾐí deIho┗ého orIhestru – Městský úřad Šuﾏperk 

ヱヱ. k┗ětﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru – dopoledne – ┗ýIho┗ﾐé koﾐIert┞ pro škol┞, ┗ečer 
┗┞stoupeﾐí pro ┗eřejﾐost – Důﾏ kultur┞ Haﾐušo┗iIe 

ヱン. k┗ětﾐa KoﾐIert deIho┗ého orIhestru ┗ Rudě ﾐad Mora┗ou 

14. - 18. k┗ětﾐa VýIho┗ﾐé koﾐIert┞ pro ﾏateřské škol┞ – hudeHﾐí pohádk┞ ふsál )UŠぶ 
ヲン. k┗ětﾐa KoﾐIert kla┗írﾐího odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 

31. 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ぶ 

Červeﾐ 

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

ヱ. čer┗ﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふDi┗adlo Šuﾏperkぶ 
ヱ. čer┗ﾐa Sla┗ﾐosti Města Šuﾏperka – deIho┗ý orIhestr )UŠ 

ヲヱ. čer┗ﾐa KoﾐIert pro přátele ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 
ヲヲ. čer┗ﾐa E┗ropský deﾐ hudH┞ ふd┗ůr )UŠ Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱぶ 

 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost Šuﾏperského dětského sHoru Motýli ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ1/2012 

 
Datum typ akce Místo kdo, akce, lokalita, vstupﾐé 

06.09.11 ﾐatáčeﾐí  HS+TM - studio Radia Proglas Olomouc - ﾐatáčeﾐí rozho┗oru 
k zahájeﾐí ヵヰ. sHoro┗é sezóﾐ┞ 

07.09.11 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk Motýli - zahájeﾐí školﾐího roku G┞ﾏﾐázia - Klášterﾐí kostel 
30.09.11 koncert Šuﾏperk Motýli + Český Kruﾏlo┗, DačiIe, No┗ý Jičíﾐ - koﾐIert ┗ Klášterﾐíﾏ 

kostele 

01.10.11 koncert Šuﾏperk Motýli + Český Kruﾏlo┗, DačiIe, No┗ý Jičíﾐ - koﾐIert ┗ Doﾏě 
kultury 

05.10.11 koncert Praha Motýli - Heﾐefičﾐí koﾐIert ┗ Loretě u KapuIíﾐů 

07.10.11 koncert Praha Motýli - koﾐIert ┗ Muzeu české hudH┞ 

21.10.11 koncert Šuﾏperk Motýli - koﾐIert ┗ di┗adle ふd┗aﾐáItýぶ 
05.11.11 koncert Šuﾏperk Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti, Růžo┗é děti + TřiﾐeI - Pr┗ﾐí 

koncert RD v Doﾏě kultur┞ ふde┗ateﾐáItýぶ 
12.11.11 koncert Šuﾏperk Motýli, e┗aﾐgeliIký kostel - koﾐIert pro účastﾐík┞ Ielostátﾐí 

soutěže ┗ interpretaci koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu 

15.11.11 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk Motýli-Caﾐzoﾐetta, Klášterﾐí kostel - ﾏěsto čte kﾐihu 

25.11.11 koncert Šuﾏperk Motýli, Klášterﾐí kostel - sesta┗a pro soutěž ┗ Bratisla┗ě, ┗eřejﾐá 
zkouška, ﾐahrá┗ka 

01.12.11 zájezd Bratislava Motýli - VI. International Festival of Advent and Christmas Music 

Bratislava 

02.12.11 soutěž Bratislava Motýli, PriﾏaIiálﾐ┞ paláI, )rkadlo┗á sieň - soutěžﾐí ┗┞stoupeﾐí  
02.12.11 ┗┞stoupeﾐí Bratislava Motýli, Jezuitský kostol - festi┗alo┗ý koﾐIert 
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06.12.11 ┗┞dáﾐí CD  V┞Ihází d┗oj CD ad┗eﾐtﾐí a ┗áﾐočﾐí hudH┞ "NoI tiIhouﾐká" 

08.12.11 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk Motýli, Klášterﾐí kostel - koﾐIert sﾏ┞čIo┗ého orIhestru )UŠ - 

zá┗ěrečﾐý zpě┗ koled 

10.12.11 koncert Šuﾏperk Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti, Růžo┗é děti - Váﾐočﾐí koﾐIert 
ŠDS - Důﾏ kultur┞ ふtřiIátýぶ 

12.12.11 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk HS,PL,BD,RD - koledy u radnice 

14.12.11 koncert ŽeleIho┗iIe Motýli, kostel s┗. Petra a Pa┗la, ŽeleIho┗iIe - ad┗eﾐtﾐí koﾐIert 

16.12.11 koncert Stará Ves Motýli, kostel Po┗ýšeﾐí s┗.kříže, Stará Ves u Rýﾏařo┗a - ad┗eﾐtﾐí 
koncert 

06.01.12 zpí┗áﾐí Šuﾏperk Motýli, Tříkrálo┗á sHírka Charit┞ 

16.03.12 koncert Šuﾏperk KoﾐIert sólistů ヱ, Klášterﾐí kostel - )pě┗ profesí 
21.03.12 ┗┞stoupeﾐí D-Regensburg Motýli - ┗┞stoupeﾐí ┗ kapli 

23.03.12 ┗┞stoupeﾐí CH-Ascona Motýli - ┗┞stoupeﾐí, koﾐIert festi┗alu "Poﾐte del Iaﾐto" ┗ Ascona 

24.03.12 ┗┞stoupeﾐí CH-Tesserete Motýli - ┗┞stoupeﾐí, koﾐIert festi┗alu "Poﾐte del Iaﾐto" 
v Tesserete 

25.03.12 koncert D-Konstanz Motýli - koncert v Kostnici 

30.03.12 koncert Šumperk KoﾐIert sólistů ヲ, Klášterﾐí kostel - )pě┗ osudeﾏ 

14.04.12 festival Šuﾏperk Motýli,PlaﾏeňáIi,Bare┗ﾐé děti,Růžo┗é děti, SIhola Caﾐtharel - 

)latá l┞ra ヲヰヱヰ - ヴヲ.ročﾐík přehlídk┞ 

15.04.12 ┗┞stoupeﾐí Dubicko Schola Cantharel - koncert v Dubicku 

18.04.12 koncert Šuﾏperk KoﾐIert sólistů ン, Klášterﾐí kostel - )pě┗ záliHou 

22.04.12 koncert Šuﾏperk Motýli, záﾏek Bludo┗ - koncert Pergolesi+Martiﾐů ふgeﾐerálka ﾐa 
juHilejﾐí koﾐIertぶ 

28.04.12 ┗┞stoupeﾐí Liberec PL - ┗┞stoupeﾐí ﾐa ﾐáﾏěstí ┗ Liberci 

28.04.12 ┗┞stoupeﾐí Liberec PL - ┗┞stoupeﾐí - ヲ.koﾐIert festi┗alu "Malí zpě┗áčIi", sál )UŠ 
Liberec 

29.04.12 ┗┞stoupeﾐí Liberec PL - ┗┞stoupeﾐí - zá┗ěrečﾐý koﾐIert festi┗alu "Malí zpě┗áčIi", 
atriuﾏ )UŠ LiHereI 

03.05.12 festival Šuﾏperk Motýli,PlaﾏeňáIi,Bare┗ﾐé děti,Růžo┗é děti, Hý┗alí čleﾐo┗é, hosté 
- osla┗┞ ヵヰ. ┗ýročí založeﾐí ŠDS 

03.05.12 koncert Šuﾏperk PlaﾏeňáIi,Bare┗ﾐé děti,Růžo┗é děti - koﾐIert ")pí┗ají ﾏláďátka" 
v divadle 

04.05.12 koncert Šuﾏperk Motýli - koﾐIert ")e stříHrﾐé studáﾐk┞" ┗ Klášterﾐíﾏ kostele 

05.05.12 koncert Šuﾏperk Motýli,PlaﾏeňáIi,Bare┗ﾐé děti,Růžo┗é děti, Hý┗alí čleﾐo┗é, hosté 
- koﾐIert "Proč H┞Ihoﾏ se ﾐetěšili" ┗ DK 

25.05.12 přehlídka  TM - XXII.Ielostátﾐí přehlídka školﾐíIh dětskýIh sHorů Uﾐičo┗ 
ふjako čleﾐ odHorﾐé rad┞ Artaﾏa Praha 

30.05.12 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk )pí┗áﾐk┞ - zá┗ěrečﾐá Hesídka pro rodiče 

10.06.12 ┗┞stoupeﾐí Lidice Motýli - ┗┞stoupeﾐí ┗ ráﾏIi akIe "S┗ětlo za LidiIe" 

12.06.12 koncert Šuﾏperk Růžo┗é děti - koﾐIert pro děti ﾏateřskýIh škol 
14.06.12 koncert Šuﾏperk Růžo┗é děti - koﾐIert pro děti ﾏateřskýIh škol 
14.06.12 ┗┞stoupeﾐí Šuﾏperk Motýli - ┗┞řazeﾐí aHsol┗eﾐtů )UŠ, Klášterﾐí kostel 
15.06.12 koncert Šuﾏperk PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti - zá┗ěrečﾐý koﾐIert, Klášterﾐí kostel 
24.06.12 koncert Staré Město pod 

Sﾐěžﾐíkeﾏ 

Motýli, koﾐIert ┗ kostele s┗. Aﾐﾐ┞ 

25.06.12 koncert Dolﾐí Hedeč Motýli, koﾐIert ┗ kostele NaﾐeHe┗zetí Paﾐﾐ┞ Marie ┗ KrálíkáIh - 

Dolﾐí Hedči 
26.06.12 koncert Šuﾏperk Motýli - koﾐIert pro UﾐiIef, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk 

4 Soutěže 

Ve školﾐíﾏ roIe 2011/12 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 repuHlik┞. 
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V toﾏto roIe jsﾏe se zúčastﾐili ┗ kategoriíIh hra ﾐa dře┗ěﾐé deIho┗é ﾐástroje, hra ﾐa 
žesťo┗é deIho┗é ﾐástroje, sólo┗ý a koﾏorﾐí zpě┗ a soutěž taﾐečﾐího oHoru.  

Do ﾐárodﾐíIh kol této soutěže postoupil┞ a uﾏístil┞ se žák┞ﾐě pě┗eIkého odděleﾐí a ﾐěkolik 
skupiﾐ taﾐečﾐího oHoru. 
Kroﾏě této stěžejﾐí soutěže se ﾐaši žáIi zúčastﾐili krajské a Ielostátﾐí přehlídk┞ dětskýIh 
skupiﾐ sIéﾐiIkého taﾐIe ┗ Prostějo┗ě a Kutﾐé Hoře, kterou pořádalo sdružeﾐí Artaﾏa. 
Učitelk┞ taﾐečﾐího oHoru Marie Jirﾏaﾐo┗á a Jiřiﾐa Kokešo┗á H┞l┞ oIeﾐěﾐ┞ Taﾐečﾐíﾏ Ieﾐtreﾏ 
Praha v soutěži Taﾐečﾐí učitel roku ヲヰヱヲ. 
ŽáIi hudeHﾐího oHoru se zúčastﾐili IX. Ročﾐíku soutěže čt┞řručﾐí hr┞ Per Quattro Maﾐi 
v Praze, regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídk┞ čt┞řručﾐí hr┞ a hr┞ ﾐa d┗a kla┗ír┞ ┗ OloﾏouIi, soutěžﾐí 
přehlídk┞ Mládí Bohusla┗a Martiﾐů ┗ PoličIe  
Výt┗arﾐý oHor se zúčastﾐil ﾐárodﾐího kola soutěže ┗ýt┗arﾐého oHoru základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol pořádaﾐýIh Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ České repuHlik┞, Ielostátﾐí 
soutěže Les┞ ČR – Les┞ za ヵヰ let, ┗ýt┗arﾐé soutěže Město čte kﾐihu – Co se stalo a soutěže 
Máﾏa a táta doﾏa a ┗ práIi. 
Jﾏeﾐo┗ité ┗ýsledk┞ a uﾏístěﾐí jsou zaIh┞Ieﾐ┞ ┗ přehledo┗é taHulIe. 

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

Jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí Kategorie Uﾏístěﾐí žáků )UŠ Šuﾏperk Učitel 
Okresﾐí kolo ve hře ﾐa dřevěﾐé deIhové ﾐástroje ふŠuﾏperk, ヲヱ. ヲ. ヲヰヱヲぶ 

)oHIová flétﾐa 

Sára LIPENSKÁ II. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Aﾐeta JÁNĚTOVÁ III. 1. ﾏísto s postupem MarIela No┗áko┗á 

Kr┞štof MAIXNER III. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Martiﾐa DRÁSALOVÁ III. ン. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Kateřiﾐa MIINTOSHOVÁ III. ヴ. ﾏísto Tereza Karlíko┗á 

Karolíﾐa SMÝKALOVÁ IV. ヱ. ﾏísto s postupem Peter Šiﾏa 

Adéla LEHAROVÁ IV. 2. ﾏísto Tereza Karlíko┗á 

Martiﾐa PLHÁKOVÁ IV. ン. ﾏísto Petr KoIůrek 

MiIhaela BROKEŠOVÁ IV. ヴ. ﾏísto MarIela No┗áko┗á 

Sarah HYPROVÁ V. ヱ. ﾏísto s postupem MarIela No┗áko┗á 

Aﾐﾐa STRMISKOVÁ V. ヲ. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Kateřiﾐa DRÁSALOVÁ V. ン. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Martiﾐa VÁCLAVKOVÁ VI. ヱ. ﾏísto s postupem Petr KoIůrek 

Radka HABIGEROVÁ VI. ヲ. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Příčﾐá flétﾐa 

Veroﾐika BALHAROVÁ VII. ヲ. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Veﾐdula ROTTEROVÁ VIII. ヲ. ﾏísto Peter Šiﾏa 

Klarinet 

Haﾐa MALÁ II. ヲ. ﾏísto Jiří HloIh 

Toﾏáš ŽŮREK IV. ヲ. ﾏísto Jiří HloIh 

Ladisla┗ MLČOCH IV. ン. ﾏísto Jiří HloIh 

Aﾐtoﾐíﾐ KUBÍČEK V. ヲ. ﾏísto Jiří HloIh 

Krajské kolo ve hře ﾐa dřevěﾐé deIhové ﾐástroje ふHraﾐiIe, ヲヱ. - 22. 3. 2012) 

Aﾐeta JÁNĚTOVÁ III. ン. ﾏísto MarIela No┗áko┗á 

Karolíﾐa SMÝKALOVÁ IV. Čestﾐé uzﾐáﾐí Peter Šiﾏa 

Sarah HYPROVÁ V. ン. ﾏísto MarIela No┗áko┗á 

Martiﾐa VÁCLAVKOVÁ VII. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Mgr. Petr Vočka  )┗láštﾐí Ieﾐa za Iitli┗ý kla┗írﾐí dopro┗od 

Okresﾐí kolo ve hře ﾐa žesťové deIhové ﾐástroje kolo ふLoštiIe, ヲヲ. ヲ. 2012) 

Adaﾏ ŠTĚPÁN I. ヱ. ﾏísto s postupem Petr KoIůrek 

VojtěIh KOCŮREK IV. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 
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Krajské kolo ve hře ﾐa žesťové deIhové ﾐástroje kolo ふHraﾐiIe, ヲヱ. – 22. 3. 2012) 

Adaﾏ ŠTĚPÁN I. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Okresﾐí kolo v sólovéﾏ a koﾏorﾐíﾏ zpěvu ふ)áHřeh, ヲΓ. ヲ. ヲヰヱヲぶ 
E┗a MATUROVÁ IX.  

ふsólo┗ý zpě┗ぶ 
ヱ. ﾏísto s postupem Haﾐa Johﾐo┗á 

Kateřiﾐa HOUSERKOVÁ IX.  

ふsólo┗ý zpě┗ぶ 
ヱ. ﾏísto s postupem Haﾐa Johﾐo┗á 

LuIie KUČEROVÁ 

Aﾐika VYKONALOVÁ 

II. 

ふkoﾏorﾐí zpě┗ぶ 
ヱ. ﾏísto s postupem Haﾐa Johﾐo┗á 

Krajské kolo v sólovéﾏ a koﾏorﾐíﾏ zpěvu ふOloﾏouI, ヲΒ. ン. ヲヰヱヲぶ 

LuIie KUČEROVÁ 

Aﾐika VYKONALOVÁ 

II. 

ふkoﾏorﾐí zpě┗ぶ 
ヲ. ﾏísto Haﾐa Johﾐo┗á 

E┗a MATUROVÁ IX.  

ふsólo┗ý zpě┗ぶ 
ヱ. ﾏísto s postupem Haﾐa Johﾐo┗á 

Kateřiﾐa HOUSERKOVÁ IX.  

ふsólo┗ý zpě┗ぶ 
ン. ﾏísto Hana Johﾐo┗á 

Národﾐí kolo v sólovéﾏ a koﾏorﾐíﾏ zpěvu ふTurﾐov, ヲΑ.-29. 4. 2012) 

E┗a MATUROVÁ IX.  

ふsólo┗ý zpě┗ぶ 
ヴ. ﾏísto Haﾐa Johﾐo┗á 

Okresﾐí kolo Přehlídky taﾐečﾐího oHoru ふ)áHřeh, ヱヲ. ヲ. ヲヰヱヲぶ 

Až já pojedu přes teﾐ les III. Postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Taﾐčíﾏ mezi kapkami IV. Postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Naše ┗ečer┞ IV. Postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Štěstí ┗ Hare┗ﾐéﾏ plášti Vb. Postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Krajské kolo Přehlídky taﾐečﾐího oHoru ふ)áHřeh, ヱΑ. ン. ヲヰヱヲぶ 

Až já pojedu přes teﾐ les III. Ná┗rh ﾐa postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Taﾐčíﾏ ﾏezi kapkaﾏi IV. Postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Naše ┗ečer┞ IV. Ceﾐa porot┞ za ┗ýHěr hudeHﾐí 
předloh┞ a taﾐečﾐí proje┗ 

Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Štěstí ┗ Hare┗ﾐéﾏ plášti Vb. Ná┗rh ﾐa postup Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Ústředﾐí kolo Přehlídky taﾐečﾐího oHoru ふKroﾏěříž, 19. 6. 2012) 

Až já pojedu přes teﾐ les III. Cena poroty Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Taﾐčíﾏ ﾏezi kapkaﾏi 
IV. 

OIeﾐěﾐí za teﾏperaﾏeﾐt a 
spoﾐtáﾐﾐost proje┗u 

Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Marie Jirﾏaﾐo┗á OIeﾐěﾐí za příﾐosﾐé pedagogiIké ┗edeﾐí 
Krajská postupová přehlídka taﾐečﾐího oHoru ンヰ. – ンヱ. Hřezﾐa Prostějov 

  Čestﾐé uzﾐáﾐí  

Celostátﾐí přehlídka dětskýIh skupiﾐ sIéﾐiIkého taﾐIe Kutﾐá Hora ヲヵ. ヲΑ. květﾐa ヲヰヱヲ 

Jiřiﾐa Kokešo┗á Uzﾐáﾐí za dosa┗adﾐí pedagogiIkou a uﾏěleIkou práIi s dětﾏi 
Taﾐečﾐí učitel roku ヲヰヱヲ 

Marie Jirﾏaﾐová,  
Jiřiﾐa Kokešová 

OIeﾐěﾐí TCP 

IX. ročﾐík soutěže čtyřručﾐí hry Per Quattro Maﾐi ふPraha, ヲヱ. duHﾐaぶ 

Aﾐeta BOČKOVÁ 

Kateřiﾐa ŠEBESTOVÁ 
II. ン. ﾏísto Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídka čtyřručﾐí hry a hry ﾐa dva klavíry ふOloﾏouI, ヱΑ. květﾐaぶ 

Aﾐeta BOČKOVÁ 

Kateřiﾐa ŠEBESTOVÁ 
IV. )laté pásﾏo Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Mládí a Bohuslav Martiﾐů ふヲ. – ヶ. květﾐa, Poličkaぶ 
Markéta He┗ero┗á Sﾏ┞čIe StříHrﾐé pásﾏo Milosla┗a Váňo┗á 

Markéta SIhleﾏﾏero┗á Sﾏ┞čIe StříHrﾐé pásﾏo Leﾐka NezHedo┗á 

Martiﾐa Brokešo┗á Sﾏ┞čIe Broﾐzo┗é pásﾏo Leﾐka NezHedo┗á 

Kateřiﾐa ŠeHesto┗á Kla┗ír StříHrﾐé pásﾏo Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Aﾐeta Bočko┗á Kla┗ír Broﾐzo┗é pásﾏo Jaﾐa Valeﾐto┗á 
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Soutěž Máﾏa a táta doﾏa a v práIi 
Michaela HÖPFLEROVÁ 

PráIe H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞ do kaleﾐdáře ┗┞daﾐého pořadateleﾏ soutěže. 
Julie ŠÁNOVÁ 

Národﾐí kolo soutěže VO )UŠ pořádaﾐé MŠMT 

Kolekti┗ﾐí práIe „KraHičk┞“ – postup do ﾐárodﾐího kola 

Celostátﾐí soutěž Lesy ČR – Lesy za 50 let 

Kristýﾐa Meﾐšíko┗á, Tereza Čerﾐá 

Město čte kﾐihu ヲヰヱヱ – Co se stalo – výtvarﾐá soutěž 

MiIhal Kopa, Julie Šáﾐo┗á 

Logo soutěže Moje kﾐiha 

Joﾐáš Müller ┗ítězﾐý ﾐá┗rh 

5 Průběh vzdělávání 

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

 zahájit ┗ýuku podle školﾐího ┗zdělá┗aIího programu v příslušﾐýIh ročﾐíIíIh – 

sledo┗at průHěžﾐé plﾐěﾐí ┗ýstupů ŠVP a pro┗ádět průHěžﾐou e┗aluaIi tohoto 
dokumentu – teﾐto Iíl je jednou z hla┗ﾐích priorit pro ﾐásledujíIí oHdoHí a úkoleﾏ 
pro ┗šeIhﾐ┞ pedagog┞; 

 podařilo se stabilizovat 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 v ráﾏIi fiﾐaﾐčﾐíIh ﾏožﾐostí škol┞ 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 – ke zlepšeﾐí ┗zájeﾏﾐé koﾏuﾐikaIe Hude ┗edeﾐíﾏ škol┞ 
┗┞čleﾐěﾐ pra┗idelﾐý časo┗ý prostor, ┗ ﾐěﾏž Hude ﾏožﾐé řešit aktuálﾐí proHléﾏ┞ 
tohoto oboru; 

 u ﾐěkterýIh studijﾐíIh zaﾏěřeﾐí došlo k zaHezpečeﾐí koﾐtiﾐuitu ┗ýuk┞ v případě, kd┞ 
pedagog, který je ┗ důIhodo┗éﾏ ┗ěku postupﾐě předá┗á s┗ůj ú┗azek začíﾐajíIíﾏu 
pedagogovi (k┞tara, flétﾐa);  

 podařilo se posílit ┗ýuku plátko┗ýIh ﾐástrojů – přiH┞li žáIi ﾐa 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; 
 zahájit práIi literárﾐě draﾏatiIkého oHoru. 

Priorita školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu zůstá┗á hla┗ﾐíﾏ úkoleﾏ i ┗ příštíﾏ oHdoHí – je třeHa 
dHát z┗ýšeﾐou ﾏěrou ﾐa pl┞ﾐulé za┗edeﾐí tohoto kurikulárﾐího dokuﾏeﾐtu do praktiIké 
┗ýuk┞. OHa orIhestr┞ ふKoﾏorﾐí sﾏ┞čIo┗ý orIhestr i DeIho┗ý orIhestrぶ se podařilo 
stabilizovat 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. U deIho┗ého orIhestru lze poziti┗ﾐě 
akIepto┗at z┗ýšeﾐí počtu žáků ﾐa hluHoké žesťo┗é ﾐástroje. 
Pro příští oHdoHí pláﾐujeﾏe další rozšiřo┗áﾐí repertoáru a společﾐé koﾐIert┞ obou těles. 
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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 
2011/12 s ohledeﾏ ﾐa četﾐost pořádaﾐýIh akIí a časo┗ou ﾐáročﾐost kutikulárﾐí reforﾏ┞ 
jedeﾐkrát ﾐa pra┗idelﾐé sIhůzi a projedﾐal záležitosti týkajíIí se ┗zájeﾏﾐé spolupráIe a 
orgaﾐizaIe jedﾐotli┗ýIh akIí. Čleﾐo┗é ┗ýHoru a předseda se setká┗ali pra┗idelﾐě ﾐa akIíIh 
pořádaﾐýIh školou a průHěžﾐě H┞li iﾐforﾏo┗áﾐi o ┗šeIh akti┗itáIh škol┞. 
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,- korun ﾐa soutěž ┗ interpretaci melodramu, KRPŠ dostal dále ﾐeiﾐ┗estičﾐí příspě┗ek 
┗e ┗ýši ンヰ.ヰヰヰ,- ﾐa účast Šuﾏperského dětského sHoru ﾐa festi┗alu S┗ětlo za LidiIe – z této 
dotaIe H┞la fiﾐaﾐIo┗áﾐa dále kroﾏě zﾏíﾐěﾐého dopra┗a souHorů škol┞ ﾐa soutěže. Škola 
dále získala od Města Šuﾏperka ┗ roIe ヲヰヱヲ dotaIi ┗e ┗ýši Α.ヰヰヰ,- ﾐa Přehlídku taﾐečﾐího 
oboru. 

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.  
 

)práva o hospodařeﾐí Kruhu rodičů a přátel )UŠ v Šuﾏperku za školﾐí rok ヲヰヱヱ/ヱヲ 

Příjﾏy  
)ůstatek ke ンヰ. ヶ. ヲヰヱヱ  ヶヴ ヱンヱ,ヶΑ Kč  
Příspě┗k┞ rodičů  ンΒ ヲΓヰ,ヰヰ Kč  
KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost  ヵヶ.ΓΒン,ヰヰ Kč  
DotaIe OloﾏouIkého kraje, ﾏěsta Šuﾏperk  ヵヵ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
Spoﾐzorské dar┞ – melodram  ヴ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
Celostátﾐí soutěž – ﾏelodraﾏ ふzápisﾐéぶ  Α.ヲヶΑ,ヰヰ Kč  
)ájezd┞, soustředěﾐí  ヰ,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  ヱン.ヴヵヵ,ヰヰ Kč  
Soutěže  ヶ.ヶΒヰ,ヰヰ Kč  
Úrok┞  ヱヱヵ,ヴン Kč  
Celkem  ヲヴヵ.Γヲヲ,ヱヰ Kč  
Výdaje  
KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost  ヲΓ.ンヵヲ,ヰヰ Kč  
AHsol┗eﾐtské taHlo  ン.ヰヵヵ,ヰヰ Kč  
)ájezd┞, soustředěﾐí  ヲΓ.ヵヴヲ,ヰヰ Kč  
Soutěže  ヱヰヲ.ンΓΑ,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  ヲ.ンヴヰ,ヰヰ Kč  
ÚčetﾐiIt┗í  ヴ.ヵヰヰ,ヰヰ Kč  
Baﾐko┗ﾐí poplatk┞  ヱ.ヲンヶ,ヰヰ Kč  
Celkem  ヱΑヲ.ヴヲヲ,ヰヰ Kč  
)ůstatek k ンヰ. ヶ. ヲヰヱヲ  Αン.ヵヰヰ,ヱヰ Kč  
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7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヱ/ヱヲ  proHěhla ┗ doHě ヱヱ. – ヱヵ. čer┗ﾐa ヲヰヱヲ iﾐspekIe, jejíﾏž 
předﾏěteﾏ H┞lo hodﾐoIeﾐí podﾏíﾐek, průHěhu a ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí posk┞to┗aﾐého 
v základﾐí uﾏěleIké škole podle § ヱΑヴ odst. ヲ písﾏ. Hぶ zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., hodﾐoIeﾐí 
souladu učeHﾐíIh dokuﾏeﾐtů s prá┗ﾐíﾏi předpis┞ podle § ヱΒヵ odst. ヱ školského zákoﾐa 
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 předpisů. 

Cíleﾏ iﾐspekčﾐí čiﾐﾐosti H┞lo zjistit a zhodﾐotit podﾏíﾐk┞, průHěh a ┗ýsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí 
podle příslušﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh prograﾏů ┗ základﾐí uﾏěleIké škole. 
IﾐspekIi pro┗edl týﾏ iﾐspektorů České školﾐí iﾐspekIe pod ┗edeﾐíﾏ MgA. LiHora BuIht┞. 
Výstupeﾏ je iﾐspekčﾐí zprá┗a čj.: ČŠI)-575/12-Z ze dne 25. 6. 2012. 

)á┗ěr┞: 
 Čiﾐﾐost škol┞ je ┗ souladu s rozhodﾐutíﾏ o zařazeﾐí do rejstříku škol a školskýIh 

zařízeﾐí.  
 Škola dodržuje zásad┞ a Iíle školského zákoﾐa, respektuje zásad┞ ro┗ﾐého přístupu ke 

┗zdělá┗áﾐí. 
 Škola dosahuje požado┗aﾐýIh ┗ýstupů podle realizo┗aﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh dokuﾏeﾐtů. 

Výsledk┞ ┗zdělá┗áﾐí žáků taﾐečﾐího oHoru jsou již ﾐěkolik let hodﾐoIeﾐ┞ ﾐa 
profesﾐíIh soutěžíIh jako ﾐadprůﾏěrﾐé. Současﾐě je realizo┗aﾐá iﾐovace obsahu, 

ﾏetod a foreﾏ práIe se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa podporu iﾐdi┗iduálﾐího roz┗oje osoHﾐosti 
žáka. V ráﾏIi rozšířeﾐí uﾏěleIkého ┗zdělá┗áﾐí je již sIh┗áleﾐo MŠMT zahájeﾐí ┗ýuk┞ 
od příštího školﾐího roku pro Literárﾐě draﾏatiIký oHor.  

 V oHlasti hodﾐoIeﾐí ┗ýsledků ┗zdělá┗áﾐí škola dodržuje staﾐo┗eﾐá pra┗idla, 
pra┗idelﾐě sleduje a ┗┞hodﾐoIuje Ielko┗ou úspěšﾐost žáků. Výsledkůﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
┗ěﾐuje ┗edeﾐí škol┞ ﾏiﾏořádﾐou pozorﾐost. Ve sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí se podařilo 
staHilizo┗at ┗ýuku orIhestrálﾐí hr┞.  

 Škola ┗┞t┗áří podﾏíﾐk┞ pro zdra┗ý ┗ý┗oj žáků, zajišťuje Hezpečﾐost a oIhraﾐu jejiIh 
zdra┗í. Materiálﾐí zaHezpečeﾐí ┗ýuk┞ je ﾐa požado┗aﾐé úro┗ﾐi, škola dispoﾐuje 
dostatečﾐýﾏ počteﾏ hudeHﾐíIh ﾐástrojů. V ráﾏIi pre┗eﾐIe ┗┞hodﾐoIuje zdra┗otﾐí 
a Hezpečﾐostﾐí rizika a přijíﾏá opatřeﾐí k jejiIh ﾏiﾐiﾏalizaIi. 

 Partﾐerské ┗ztah┞ se ┗šeﾏi zaiﾐtereso┗aﾐýﾏi iﾐstituIeﾏi jsou pro )UŠ prospěšﾐé 
a poziti┗ﾐě se proﾏítají do Ielého ┗zdělá┗aIího proIesu. 

 Nejeﾐ ┗ Šuﾏperku, ale také ┗e ┗šeIh ﾏísteIh realizo┗aﾐé ┗ýuk┞ i širokéﾏ okolí, 
půsoHí škola jako ┗ýzﾐaﾏﾐý ﾐositel kultur┞. Akti┗ﾐě se zapojuje do kulturﾐího ži┗ota 
prostředﾐiIt┗íﾏ koﾐIertů a účastí ﾐa dalšíIh kulturﾐíIh akIí. 

8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2011 

Příjﾏ┞ 

 

 

Příjﾏy Ielkeﾏ k ンヱ. ヱヲ. ヲヰ11 13.047.966,62 Kč 

z toho:  

DotaIe od MŠMT a zřizo┗atele: 11.438.334,ヰヰ Kč 

                             z toho: na mzdy   8.330.000,ヰヰ Kč 
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                                      na odvody   2.949.700,ヰヰ Kč 

                                      na provoz      126.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

                                      na odpisy        32.634,ヰヰ Kč 

Grant od MÚ Šuﾏperk        12.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Úplata za ┗zdělá┗áﾐí   1.537.052,ヰヰ Kč 

)účto┗áﾐí foﾐdů          32.250,ヰヰ Kč 

Doplňko┗á čiﾐﾐost – proﾐájeﾏ hud. ﾐástrojů 25.250,ヰヰ Kč 

Ostatﾐí ┗ýﾐos┞          3.080,62 Kč 

 
Výdaje 

 

Neiﾐvestičﾐí výdaje Ielkeﾏ k 31. 12. 2011 12.872.368,13 Kč 

z toho:  

Náklad┞ ﾐa ﾏzd┞  8.332.250,ヰヰ Kč 

Odvody  2.835.194,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞  36.874,ヰヰ Kč 

    )ákoﾐﾐé soIiálﾐí ﾐáklad┞ a pojištěﾐí     117.059,ヰヰ Kč 

    Ostatﾐí pro┗ozﾐí ﾐáklad┞  1.550.991,13 Kč 

                   Provoz – ﾐájﾏ┞     147.620,ヰヰ Kč 

                   Odpisy       32.634,5ヰ Kč 

                   Ostatﾐí ﾐáklad┞  1.370.736,63 Kč 
 

 

Sta┗ foﾐdů 

 

Stavy foﾐdů k 31. 12. 2010   2591.588,86 Kč 

z toho:  

Foﾐd odﾏěﾐ        15.971,ヰヰ Kč 

FKSP    164.608,4ヰ Kč 

Foﾐd rezer┗ﾐí    54.622,16 Kč 

FRIM      24.417,3ヰ Kč 

 

Inventarizace majetku 

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2011 3.387.488,1ヴ Kč 

z toho  

DlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek 967.444,ヵヰ Kč 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek      96.072,5ヰ Kč 

DlouhodoHý droHﾐý hﾏ. ﾏajetek 2.060.090,3ヴ Kč 

z toho:  

Pro┗ozﾐí ﾏajetek     1.111.939,7ヴ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞     948.150,00 Kč 

Majetek v operati┗ﾐí e┗ideﾐIi     263.880,8ヰ Kč 

z toho:  

Dle oHorů 39.103,0ヰ Kč 

Ostatﾐí ﾏajetek 224.777,8ヰ Kč 
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9 Fotogalerie 2011/2012 

1) Koﾏorﾐí sﾏ┞čIo┗ý orIhestr ﾐa DﾐeIh e┗ropského kulturﾐího dědiIt┗í ┗ Klášterﾐíﾏ 
kostele 

 
 

2) Po┗ídáﾐí o po┗ěsteIh Bohusla┗a Iﾐdr┞ – spolupráIe s Městskou kﾐiho┗ﾐou 
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3) V┞stoupeﾐí Šuﾏperského dětského sHoru Mo┞týli ﾐa ヱ. Ročﾐíku Ielostátﾐí soutěže 
)UŠ ┗ iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu – pořadatel )UŠ Šuﾏperk 

 

4) Učitelský koﾐIert 
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5) KoﾐIert pro Charitu Šuﾏperk 

 

  

 

6) KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru 
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7) KoﾐIert deIho┗ého odděleﾐí - žestě 

 

  

8) KoﾐIert deIho┗ého odděleﾐí – klarinety 
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9) KoﾐIert k┞taro┗ého odděleﾐí 

 

 

 

10) DeIho┗ý orIhestr škol┞ 
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11) Koﾏorﾐí souHor Grazioso 

 

12)   Kla┗írﾐí duo Kateřiﾐa ŠeHesto┗á-Aﾐeta Bočko┗á jako hosté koﾐIertu Klasika Viva 
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13)  Pohádk┞ z raﾐečku - publikum 

 

 

14) Pohádk┞ z raﾐečku – účiﾐkujíIí 
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15)  Taﾐečﾐí oHor – poHočka  JiﾐdřiIho┗ 

 

16) Taﾐečﾐí oHor – JiﾐdřiIho┗ 
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17) E┗ropský deﾐ hudH┞ 

 

18) E┗ropský deﾐ hudH┞ 

 

  

http://muskle.rajce.idnes.cz/ZUS_zahrada
http://muskle.rajce.idnes.cz/ZUS_zahrada
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19) E┗ropský deﾐ hudH┞ 

 

20) E┗ropský deﾐ hudH┞ 
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