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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┞: 787 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, taﾐečﾐí oHor, 

literárﾐě draﾏatiIký oHor) 

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 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 proHěhlo v 1. ročﾐíku přípra┗ﾐého stupﾐě studia a 
v 1. ročﾐíku I. stupﾐě a II. stupﾐě podle Školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu )ákladﾐí uﾏěleIké 
škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱ. V ostatﾐíIh ročﾐíIíIh se ┗┞učuje v 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. ヲヰヰヲ pod č. j. 18 455/2002-22 s platﾐostí od ヱ. 9. 2002, pro 
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taﾐečﾐí oHor dﾐe Α. 5.  ヲヰヰン pod č. j. 17 620/2003-ヲヲ a č. 17 621/2003 s platﾐostí od 
1. 9. ヲヰヰン, 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 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 

 

  

V ヱ. ročﾐíku přípra┗ﾐýIh stupňů, ヱ. ročﾐíku I. stupﾐě a II. stupﾐě se od roku ヲヰヱヲ/ヱン ┗┞učuje 
podle školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu. Vzhledeﾏ ke skutečﾐosti, že ┗ u┗edeﾐéﾏ roIe H┞l 
ﾐo┗ě ote┗řeﾐ literárﾐě draﾏatiIký oHor ふヱ. ročﾐík I. a II. stupﾐěぶ, se ┗ literárﾐě draﾏatiIkéﾏ 
oHoru ┗┞učuje pouze podle školﾐího ┗zdělá┗aIího prograﾏu. 
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Kurikulárﾐí reforﾏa Hude pokračo┗at i ┗ příštíIh leteIh, kd┞ se Hude postupﾐě přeIházet po 
ročﾐíIíIh z u┗edeﾐýIh učeHﾐíIh pláﾐů ﾐa školﾐí ┗zdělá┗aIí prograﾏ. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ2/13 ﾐa┗ště┗o┗alo školu Ielkeﾏ ヶΒ4 žáků, z toho hudeHﾐí oHor – 

iﾐdi┗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.  
Cílo┗á 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 Γ4,6 %. Ve 

školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヱン zahájil v 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 v ヱ. ročﾐíku I. stupﾐě 
a I. ročﾐíku II. stupﾐě. 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. 
Postupﾐýﾏ ﾐaplňo┗áﾐíﾏ jedﾐotli┗ýIh ročﾐíků literárﾐě-draﾏatiIkého oHoru předpokládáﾏe 
v horizontu cca 5-ヶ let dosažeﾐí Iílo┗é kapaIit┞ škol┞. 
Výuku ┗šeIh ┗ýše u┗edeﾐýIh žáků zajišťo┗alo 32 pedagogů a ヵ pro┗ozﾐíIh zaﾏěstﾐaﾐIů. 
Nástrojo┗ou a hudeHﾐě teoretiIkou ┗ýuku ┗ hudeHﾐíﾏ oHoru zajišťovalo 28 pedagogů, 
z ﾐiIhž jedna učitelka si ┗zděláﾐí doplňuje ﾐa koﾐzer┗atoři za účeleﾏ získáﾐí plﾐé k┗alifikaIe 

ふjedﾐa ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí úspěšﾐě studiuﾏ ukoﾐčila aHsolutorieﾏぶ 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 doplnila ┗zděláﾐí 
v Taﾐečﾐíﾏ Ieﾐtru Praha, kde ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヱン úspěšﾐě aHsol┗o┗ala a stala se tak 
plﾐě k┗alifiko┗aﾐou. 

V hudeHﾐíﾏ oHoru )UŠ realizovala ┗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┗eIkou hlasovou ┗ýIho┗a, sHoro┗ý zpě┗ a 
hudeHﾐí teorii. Pře┗ažoval zájeﾏ o kla┗ír, zoHIo┗ou flétﾐu a k┞taru. Ve ┗ýt┗arﾐéﾏ, literárﾐě-

draﾏatiIkéﾏ a taﾐečﾐíﾏ oHoru škola ﾐaHízela 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2/13 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 dalšíIh učeHeﾐ 
tak, aby byla v horizoﾐtu tohoto a příštíIh d┗ou let ┗┞ﾏalo┗áﾐa Ielá škola. V dalšíIh 
učeHﾐáIh jsme ┗┞řadili starý ﾐefuﾐkčﾐí ﾐáH┞tek a ﾐahradili ﾐo┗ýﾏ. V ráﾏIi opra┗ došlo 
k ┗ýﾏěﾐě Hojleru ┗ podkro┗í. U ┗Ihodu do zahrad┞ proﾐajíﾏatel ┗┞ﾏěﾐil ﾐe┗┞ho┗ujíIí ┗rata, 
┗stupﾐí prostor H┞l ┗┞Ha┗eﾐ d┗ěﾏa Hezpečﾐostﾐíﾏi kaﾏeraﾏi. Na školﾐíﾏ d┗oře H┞l┞ 
iﾐstalo┗áﾐ┞ tři ﾐo┗é stojaﾐ┞ ﾐa kola. 

V doHě hla┗ﾐíIh prázdﾐiﾐ Hude kroﾏě pláﾐo┗aﾐé ┗ýﾏalH┞ ┗┞ﾏěﾐěﾐo ﾐe┗┞ho┗ujíIí liﾐoleuﾏ 
ﾐa IhodHáIh a ┗ učeHﾐě Iriﾐ┞ Š┗édo┗é.  
Podle požada┗ku ┗ýt┗arﾐého oHoru ﾐa ┗ětší praIo┗ﾐí prostor opravil majitel budovy záHradlí 
ﾐa Halkoﾐě a ﾏohla tak Hýt zpřístupﾐěﾐa ┗eraﾐda jako „letﾐí ateliér“ pro ┗ýt┗arﾐý oHor – 

v toﾏto školﾐíﾏ roIe ┗šak ﾐeH┞l zatíﾏ ┗┞uží┗áﾐ. 
V toﾏto školﾐíﾏ roIe H┞la do┗┞Ha┗eﾐa zkušeHﾐa orIhestrů, iﾐstalo┗áﾐo os┗ětleﾐí 
koﾐIertﾐího sálu ふΒ ks LED reflektorů se s┗ětelﾐýﾏ pulteﾏぶ, pořízeﾐ┞ ヴ ks Hezdráto┗ýIh 
ﾏikrofoﾐů pro populárﾐí zpě┗, ヴ ks Hezdráto┗ýIh hla┗o┗ýIh ﾏikrofoﾐů pro potřeHu LDO, 
zakoupeﾐ sﾏěro┗ý ﾏikrofoﾐ ke kaﾏeře. Ke zpraIo┗áﾐí ┗ideozázﾐaﾏů z koﾐIertů H┞l 
zakoupeﾐ ﾐo┗ý počítač s odpo┗ídajíIíﾏ soft┘areﾏ ﾐa střih ┗ideozázﾐaﾏu. Pro potřeH┞ 
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┗ýt┗arﾐého oHoru H┞l zakoupeﾐ radioﾏagﾐetofoﾐ, pro účel┞ taﾐečﾐího a literárﾐě-

draﾏatiIkého oHoru H┞l pořízeﾐ šiIí stroj. Do kaﾐIeláře H┞la zakoupeﾐa ﾐo┗á kopírka. 
Iﾐstruﾏeﾐtář škol┞ H┞l doplﾐěﾐ zakoupeﾐíﾏ jedﾐěIh houslí pro potřeH┞ sﾏ┞čIo┗ého 
odděleﾐí. Do každého odděleﾐí H┞l pořízeﾐ zázﾐaﾏo┗ý digitálﾐí diktafoﾐ, který je sIhopeﾐ 
k┗alitﾐího digitálﾐího praIo┗ﾐího zázﾐaﾏu produkIe. Pedagogo┗é ﾏají ﾏožﾐost této 
teIhﾐik┞ ┗┞uží┗at jak ┗ ráﾏIi ┗ýuk┞, tak při zázﾐaﾏu soutěžﾐíIh ﾐeHo koﾐIertﾐíIh ┗┞stoupeﾐí 
žáků škol┞. 
Od ヱ. ヱ. ヲヰヱン získala škola od ﾏěsta Šuﾏperka do Hezúplatﾐé zápůjčk┞ zahradu ┗ areálu 
škol┞ – zahradu Hude ┗lastﾐíﾏi ﾐáklad┞ udržo┗at a ┗┞uží┗at ke koﾐIertﾐí čiﾐﾐosti a propagaIi 
škol┞. Pr┗ﾐí akIí, která se setkala s ┗elkýﾏ ohlaseﾏ ┗eřejﾐosti, H┞l E┗ropský deﾐ hudH┞ 
v čer┗ﾐu ヲヰヱン. Ve sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí škola zakoupila la┗iIe a stol┞ k ┗eﾐko┗ﾐíﾏu ┗┞užití za 
účeleﾏ zajištěﾐí odpo┗ídajíIího ﾏateriálﾐě teIhﾐiIkého zázeﾏí pro puHlikuﾏ. Podﾏíﾐk┞ pro 
pra┗idelﾐé ┗┞uží┗áﾐí školﾐí zahrad┞ ke koﾐIertﾐí čiﾐﾐosti je ﾐezH┞tﾐé dále průHěžﾐě Hudo┗at 
a zlepšo┗at. 
KoﾐIeﾏ školﾐího roku H┞la ┗ učeHﾐě hudeHﾐí ﾐauk┞ iﾐstalo┗áﾐa iﾐterakti┗ﾐí taHule 
s projektoreﾏ, která Hude plﾐě ┗┞uží┗áﾐa od ﾐo┗ého školﾐího roku. Tele┗izor z této učeHﾐ┞ 
Hude přeﾏístěﾐ do druhé učeHﾐ┞ hudeHﾐí ﾐauk┞, kde ﾐeﾐí z prostoro┗ýIh dů┗odů iﾐstalaIe 
taHule ﾏožﾐá a Hude do┗┞Ha┗eﾐ počítačeﾏ tak, aH┞ ﾏohl Hýt plﾐohodﾐotﾐě ┗┞uží┗áﾐ. 

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ2/13 jsﾏe pokračo┗ali v údržHě 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┗┞ a zahájit jedﾐáﾐí s majitelem 

budovy, kterýﾏ je Město Šuﾏperk, o zásadﾐějšíIh opra┗áIh. Do HudouIﾐa je třeHa řešit 
izolo┗áﾐí le┗é části Hudo┗┞ pod učeHﾐaﾏi hudeHﾐí ﾐauk┞, kde doIhází k ┗lhﾐutí zdi┗a od 

základo┗é části. )atíﾏ ﾐedořešeﾐ┞ jsou půdﾐí prostor┞ Hý┗alého H┞tu školﾐíka, které ┗┞žadují 
k rekoﾐstrukIi ┗ětší fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞. V historiIké Hudo┗ě, ┗ ﾐíž ﾐeH┞la ﾐěkolik desítek let 
pro┗edeﾐa zásadﾐější rekoﾐstrukIe, jsou ﾐe┗┞ho┗ujíIí roz┗od┞ elektřiﾐ┞ a ┗od┞. Dře┗ěﾐá 
okﾐa, která H┞la ﾐo┗ě ┗┞ﾏěﾐěﾐa před ﾐěkolika let┞, je třeHa postupﾐě z d┗orﾐí části ﾐatírat a 
udržo┗at tak, aH┞ ﾐedošlo k jejiIh zﾐičeﾐí. Velkýﾏ proHléﾏeﾏ historiIké Hudo┗┞ ┗ hla┗ﾐí 
Hudo┗ě škol┞ ┗ Žerotíﾐo┗ě uliIi jsou poškozeﾐé oﾏítk┞, které z┗láště ┗ ziﾏﾐíﾏ oHdoHí 
opadá┗ají a stá┗ají se tak ﾐeHezpečﾐýﾏi IhodIůﾏ. Iﾐo┗aIe oﾏítek je ┗šak ┗elﾏi ﾐákladﾐou 
záležitostí a je třeHa s ﾏajiteleﾏ Hudo┗┞ Městeﾏ Šuﾏperk hledat Iestu k řešeﾐí ﾐastíﾐěﾐé 
problematiky tak, aby se v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu podařilo pro┗ést Ielko┗ou údržHu 
Hudo┗┞ a při┗ést ji do sta┗u, který odpo┗ídá ┗ýzﾐaﾏu této historiIk┞ Ieﾐﾐé sta┗H┞.  
Je třeHa pokračo┗at v doplňo┗áﾐí a iﾐo┗aIi zastaralého ﾏateriálﾐě teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí 
přede┗šíﾏ ┗ oblasti iﾐstruﾏeﾐtáře tak, aH┞ škola ﾏěla k dispoziIi hudeHﾐí ﾐástroje 
a teIhﾐiku ﾐezH┞tﾐou ke k┗alitﾐíﾏu zajištěﾐí ┗ýIho┗ﾐě-┗zdělá┗aIího proIesu.  

Výhledo┗ě je třeHa budovat ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí pro literárﾐě draﾏatiIký oHor 
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 postupﾐě zajistit 
ﾏateriálﾐě-techniIké 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 postupﾐě zlepšo┗at ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí. 
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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 vychovat 

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 ヲヰヱ2/13 zaﾏěřeﾐo přede┗šíﾏ na 

- ┗zdělá┗áﾐí k implementaci kutikulárﾐí reforﾏ┞ do Hěžﾐého ži┗ota škol┞, 

- ┗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, 
- povinná 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┗┞. 
Konzultace 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┞.  
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 bylo 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 
2012/13 pokračo┗at ┗e studiu. )aﾏěstﾐaﾐIi, kteří proje┗í zájeﾏ o doplňo┗áﾐí a z┗┞šo┗áﾐí 
odHorﾐé k┗alifikaIe, Hudou ┗edeﾐíﾏ škol┞ ┗ ráﾏIi ﾏožﾐostí škol┞ podporo┗áﾐi. 
Ředitel studuje 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 ┗ OloﾏouIi, které Hude ┗ příštíﾏ roIe ﾏiﾏořádﾐě 
v plﾐéﾏ rozsahu hrazeﾐo z prostředků E┗ropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů. Ve sledo┗aﾐéﾏ 
oHdoHí ukoﾐčil úspěšﾐě ヱ. ročﾐík tohoto studia.  
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stituce 

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. 

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 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. 
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Další vzdělávání  zaměstnanců školy  v roce 2012/2013 - skutečnost  

Další vzděláváﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů v roce 2012/13 

Pedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi 

1. Bartošek Toﾏáš - 

2. Blaťáko┗á AlžHěta - 

3. Da┗ido┗á Daﾐuše Iﾐterpretačﾐí hudeHﾐí dílﾐ┞ ﾏladýIh – Turnov, 12. –16. června 

4. Ha┗elka Fraﾐtišek Studiuﾏ pro ┗edouIí pedagog. praIo┗ﾐík┞ - PdF UPOL 2012/2013 – FS II. – ヱ. ročﾐík; 
Konzultace k ŠVP - Mgr. Doubrava 3. 12. 2012;  

Seﾏiﾐář k zákoﾐíku práIe ヱヴ. ヱヲ. ヲヰヱヲ-Olomouc;  

Prá┗ﾐí odpo┗ědﾐost při ┗ýuIe tělesﾐé ┗ýIho┗┞ – 18. 3. 2013 Brno;  

Spiso┗á a arIhi┗ﾐí služHa – 12. 4. 2013 Olomouc; 

Seﾏiﾐář Iﾏpro┗izaIe ┗ grotesce – Robert Israel, USA – )UŠ Žerotíﾐ ┗ Olomouci, 

22. 5. 2013  

5. HloIh Jiří - 

6. Hrdiﾐo┗á Siﾏela - 

7. Jirﾏaﾐo┗á Marie Seﾏiﾐáře ,,PriﾐIip┞ současﾐé taﾐečﾐí teIhﾐik┞“ – Ústí ﾐad OrliIí 
8. John Petr - 

9. Johﾐo┗á Haﾐa Studium – Koﾐzer┗atoř ParduHiIe, 6. ročﾐík – absolutorium v oHoru )pě┗ 

10. Jurčíko┗á Y┗oﾐa - 

11. Juřička Petr - 

12. Karlíko┗á Tereza )áklad┞ dětského di┗adla  – Centrum t┗oři┗é draﾏatik┞ Praha ヲ; 
13. KoIůrek Petr  

14. Kokešo┗á Jiřiﾐa Studeﾐt Taﾐečﾐího Ientra Praha – Koﾐzer┗atoř o.p.s. – absolutorium v oboru Tanec 

15. Ko┗alo┗á Aﾐežka - 

16. Macek Josef Studiuﾏ ヱ. roč. Muzikologie – FF UPOL; 

17. Miﾐář Aﾐtoﾐíﾐ Konzultace k ŠVP - Mgr. Doubrava 3. 12. 2012;  

18. NezHedo┗á Leﾐka - 

19. No┗áko┗á MarIela - 

20. Purkerto┗á Eliška Student 3. ročﾐíku Koﾐzer┗atoře ┗ PardubiIíIh – obor Kytara 

21. Sekyra Radek - 

22. Sla┗íčko┗á Jiřiﾐa - 

23. ŠeHesto┗á Věra - 

24. Šima Peter - 

25. Štědroňo┗á Heleﾐa - 

26. Š┗édo┗á Iriﾐa Kla┗írﾐí soHot┞ – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF JAMU; 

Seﾏiﾐář Iﾏpro┗izaIe ┗ grotesce – Robert Israel, USA – )UŠ Žerotíﾐ ┗ Olomouci, 

22. 5. 2013; 

27. Todeko┗á Jaﾐa - 

28. Valeﾐto┗á Jaﾐa Kla┗írﾐí soHot┞ – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF JAMU, 

29. Váňo┗á Milosla┗a - 

30. Vilišo┗á Daﾐa - 

31. Vočka Petr Konzultace k ŠVP - Mgr. Doubrava 3. 12. 2012;  

32. )áﾏečﾐíko┗á LiHuše Konzultace k ŠVP - Mgr. Doubrava 3. 12. 2012;  

Pro┗ozﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi 
33. Loserto┗á Martiﾐa Studiuﾏ VŠB TU Ostrava - Veřejﾐá ekoﾐoﾏika a sprá┗a (2. roč.) 

Seﾏiﾐář pro ekoﾐoﾏiIké praIo┗ﾐík┞ ヵ. ヱヲ. ヲヰヱヲ 

34. Haas Fraﾐtišek - 

35. Haaso┗á Olga - 

36. HeděﾐIo┗á Mileﾐa - 

37. Úlehlo┗á Aﾐﾐa - 
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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 2012/13 

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 114 114 0 0 101 101 11 11 2 2 0 0 0 0 

1102 Hra ﾐa el. klá┗es. nástroje 21 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 7 7 0 0 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 

1201 Hra na housle 50 50 0 0 41 41 9 9 0 0 0 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 51 51 0 0 50 50 1 1 0 0 0 0 0 0 

1301 Hra ﾐa zoHIo┗ou flétﾐu 76 74 0 0 69 67 7 7 0 0 0 0 0 0 

1302 
Hra ﾐa flétﾐu ふkroﾏě 
zob.) 

14 14 0 0 11 11 3 3 0 0 0 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 12 12 O O 6 6 6 6 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 7 7 0 0 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 

1308 Hra ﾐa lesﾐí roh 4 4 0 0 3 3 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 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

1311 Hra na baryton 1 2 0 0 1 2 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 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

1601 Pě┗eIká hlaso┗á ┗ýIho┗a 30 30 0 0 23 23 7 7 0 0 0 0 0 0 

1602 SHoro┗ý zpě┗ 40 40 0 0 23 23 17 17 0 0 0 0 0 0 

1801 
Ved. dětsk. zájﾏ. skup.-
sbor 

10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 

1901 Přípr. ročﾐík hud. oHoru 42 43 42 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2000 Taﾐečﾐí oHor 96 95 11 11 63 64 22 20 0 0 0 0 0 0 

3000 Výt┗arﾐý oHor 86 84 7 6 65 66 14 12 0 0 0 0 0 0 

4100 
Literárﾐě-draﾏatiIký 
obor 

14 14 0 0 8 8 6 6 0 0 0 0 0 0 

SUM Celkem: 684 681 60 60 503 504 119 115 2 2 0 0 0 0 

 

 

Počty žáků ヲヰヱヲ/ヲヰヱン 

 
Celkem Lit. draﾏatiIký 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. 

ŽáIi Ielkeﾏ 684 681 14 14 438 438 96 95 86 84 50 50 

) toho dí┗k┞ 486 483 10 10 285 284 87 86 65 64 39 39 
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Počty žáků ヱ. Stupﾐě 

 

Celkem Dívky Lit. DraﾏatiIký 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. 1.pol. 2.pol. 

Př. roč ヱ. 51 49 33 32 0 0 35 35 9 8 7 6 0 0 

Př. roč ヲ. 9 11 5 6 0 0 7 8 2 3 0 0 0 0 

1. ročﾐík 99 100 63 63 8 8 61 62 9 9 11 11 10 10 

ヲ. ročﾐík 140 139 95 95 0 0 109 108 12 12 19 19 0 0 

ン. ročﾐík 68 69 47 47 0 0 51 52 5 5 12 12 0 0 

ヴ. ročﾐík 71 73 51 51 0 0 50 49 14 15 7 9 0 0 

ヵ. ročﾐík 52 50 41 39 0 0 34 33 11 11 7 6 0 0 

ヶ. ročﾐík 27 27 21 21 0 0 20 20 4 4 3 3 0 0 

Α. ročﾐík 46 46 35 35 0 0 19 19 8 8 6 6 13 13 

Celkem 563 564 391 389 8 8 386 386 74 75 72 55 23 23 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

Α. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 0 0 

Celkem 1 1 1 1 1 1 0 0 

 

Počty žáků ヲ. Stupﾐě 

 

Celkem Dívky Lit. draﾏatiIký 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. 1.pol. 2.pol. 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. ročﾐík 57 55 42 43 6 6 16 16 9 9 9 7 17 17 

ヲ. ročﾐík 33 32 24 23 0 0 12 12 7 6 4 4 10 10 

ン. ročﾐík 12 12 12 12 0 0 9 9 2 2 1 1 0 0 

ヴ. ročﾐík 17 16 15 14 0 0 13 13 4 3 0 0 0 0 

Celkem 119 115 93 92 6 6 50 50 22 20 5 5 27 27 

 
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 1 1 1 1 1 1 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 1 1 1 1 1 1 0 0 
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2.2 Hudební obor 

Kla┗írﾐí odděleﾐí patří ┗ naší škole k ﾐej┗ětšíﾏ – v kla┗írﾐíﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗alo 9 pedagogů. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヱン 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 tradičﾐě prezentovali ┗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┞, koncertech Klasika Viva. 

Výzﾐa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. 
D┗a 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 ┗ Brﾐě. Jeden pedagog studoval obor muzikologie na 

filozofiIké fakultě Uﾐi┗erzit┞ PalaIkého ┗ Olomouci. 

Nejtaleﾐto┗aﾐější žáIi se zúčastﾐili řad┞ soutěží, ﾐa ﾐiIhž získali řadu oIeﾐěﾐí ふ┗iz soutěžeぶ. 
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 s příIhodeﾏ ﾐo┗é ┗┞učujíIí 
ke staHilizaIi tříd┞, Iož se ┗ýrazﾐě poziti┗ﾐě proje┗ilo ┗ ﾐárůstu ┗eřejﾐýIh akti┗it a koﾐIertﾐí 
čiﾐﾐosti. ŽáIi poHočk┞ se podíleli ﾐa řadě ┗eřejﾐýIh koﾐIertů, z ﾐiIhž je třeHa zdůrazﾐit 
alespoň Pohádku o Ježíško┗i, která ┗zﾐikla ┗e spolupráIi s žák┞ VI. šuﾏperské základﾐí škol┞, 
křest kﾐih┞ regioﾐálﾐíIh pohádek Pohádk┞ od KráliIkého Sﾐěžﾐíku. ŽáIi a učitelé poHočk┞ se 
předsta┗ili ﾐěkolikrát i a koﾐIerteIh ┗ klášterﾐíﾏ kostele ┗ Šuﾏperku a škola pořádala 

i společﾐý koﾐIert s učiteli a žák┞ základﾐí uﾏěleIké škol┞ z JaHloﾐﾐého ﾐad OrliIí. 
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 hry na keyboard, která jsou ┗┞učo┗áﾐa iﾐdi┗iduálﾐí i skupiﾐo┗ou forﾏou. Škola ﾏěla 
v oHlasti hr┞ ﾐa ke┞Hoard s┗é zastoupeﾐí ┗ krajskéﾏ kole Národﾐí soutěže základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol pořádaﾐé Miﾐisterst┗eﾏ školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ ČR. 

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 projevuje v posledﾐíIh leteIh poﾐěkud 
┗┞šší zájeﾏ žáků, ﾐež toﾏu H┞lo ┗ minulosti. Škola ﾐadále podporuje ┗ýuku hry na tyto 

ﾐástroje fiﾐaﾐčﾐě z┗ýhodﾐěﾐou ﾏožﾐostí proﾐájﾏu hudeHﾐíIh 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.  
V k┞taro┗éﾏ odděleﾐí ┗┞učo┗ali tři pedagogo┗é. S ohledeﾏ ﾐa kapaIitﾐí ﾏožﾐosti škol┞ 
ﾏusíﾏe dá┗at ┗e studijﾐíﾏ zaﾏěřeﾐí hra ﾐa k┞taru předﾐost žákůﾏ, kteří splňují ┗ěko┗ě i 
ﾐadáﾐíﾏ lépe podﾏíﾐk┞ pro studiuﾏ a ﾐejsﾏe sIhopﾐi ┗ plﾐéﾏ rozsahu pokrýt poptá┗ku po 
tomto typu studia.  

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 3 pedagogo┗é sólo┗éﾏu zpě┗u. SHoro┗ý zpě┗ ┗┞učoval 

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┗ byl o ﾐěkolik ﾐa┗ýšeﾐ hodin ú┗azek. Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヱン ukoﾐčila učitelka 
sólo┗ého zpě┗u úspěšﾐě studiuﾏ ﾐa koﾐzer┗atoři a od příštího školﾐího roku nastoupí na 

plﾐý ú┗azek. Od tohoto roku ukoﾐčí s┗ou pedagogiIkou čiﾐﾐost ┗e škole učitel, který zde 
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praIo┗al ﾐa část ú┗azku. S ohledeﾏ ﾐa kapaIitﾐí ﾏožﾐosti škol┞ je v oHoru sólo┗ý zpě┗ 
ﾐezH┞tﾐé dát předﾐost uIhazečůﾏ, kteří lépe splňují podﾏíﾐk┞ pro přijetí – škola ﾐeﾏá 
ﾏožﾐost pokrýt poptá┗ku ┗ plﾐéﾏ rozsahu a ┗ současﾐé doHě ﾐeﾐí ﾏožﾐé ﾐa┗ýšit Iílo┗ou 
kapaIitu škol┞. 
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. 
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 
O pastelce bez barvy, jejíﾏž Iíleﾏ H┞lo oslo┗it poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ ┗ ﾐaší škole. 
V ráﾏIi tohoto ┗┞stoupeﾐí uspořádala škola pro žák┞ ﾏateřskýIh škol ┗ýt┗arﾐou soutěž, jejíž 
┗┞hodﾐoIeﾐí H┞lo pro┗edeﾐo ┗ ráﾏIi ┗eřejﾐého koﾐIertu ┗šeIh odděleﾐí a oHorů škol┞ ﾐa 
školﾐí zahradě u příležitosti E┗ropského dﾐe hudH┞. Teﾐ proHěhl ┗ areálu škol┞ v zá┗ěru 
školﾐího roku. 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 stejﾐě jako ┗ roIe ﾏiﾐuléﾏ se setkal s přízﾐi┗ýﾏ ohlaseﾏ puHlika. 

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 hlav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. Jedna 

učitelka ukoﾐčila ┗e školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヲ/ヱン úspěšﾐě studiuﾏ ﾐa koﾐzer┗atoři a ┗ současﾐé 
doHě je ┗e škole taﾐečﾐí oHor ┗┞učo┗áﾐ plﾐě aproHo┗aﾐ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 taﾐečﾐího 
oboru z poHočk┞ ┗ JiﾐdřiIho┗ě ┗┞stoupili ┗ Ielo┗ečerﾐíﾏ prograﾏu Jak se se dělá film, které 
mj. 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 a Ústí ﾐa OrliIí. 

2.4 Výtvarný obor 

V uplynuléﾏ školﾐíﾏ roIe ┗┞učo┗ali ┗ýt┗arﾐý oHor d┗a aproHo┗aﾐí pedagogo┗é. ŽáIi 
┗ýt┗arﾐého oHoru se zúčastﾐili řad┞ soutěží, v ﾐiIhž postoupili do 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 2. ročﾐíku Ielostátﾐí soutěže ┗ iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího 
melodramu a ﾐa E┗ropskéﾏ dﾐu hudH┞. Škola ﾐa┗ázala spolupráIi s doﾏo┗eﾏ důIhodIů 
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v Šuﾏperku, v ﾐěﾏž realizo┗ala grafiIkou úpra┗u ┗ﾐitřﾐíIh prostor doﾏo┗a. SpolupráIe Hude 
pokračo┗at i v příštíﾏ roIe. 
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┞. 

2.5 Literárně dramatický obor 

V roIe ヲヰヱヲ/ヱン začal ┗e škole praIo┗at pod ┗edeﾐíﾏ k┗alifiko┗aﾐého pedagoga literárﾐě 
draﾏatiIký oHor, a to ┗ pr┗ﾐíﾏ a druhéﾏ ročﾐíku oHou stupňů. Pr┗ﾐíﾏ úspěšﾐýﾏ počiﾐeﾏ 
tohoto oHoru H┞lo ┗ítězst┗í ┗e ヲ. ročﾐíku Ielostátﾐí soutěže ┗ iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího 
melodramu v listopadu ヲヰヱヲ. OHor připra┗il ヲ úspěšﾐá předsta┗eﾐí pro žák┞ ﾏateřskýIh a 
základﾐíIh škol, která se setkala s ┗elﾏi doHrýﾏ ohlaseﾏ. ŽáIi oHoru se zúčastﾐili 
s ┗┞stoupeﾐíﾏ i E┗ropského dﾐe hudH┞, ┗ jehož ráﾏIi proHěhlo i ┗┞hodﾐoIeﾐí ┗ýt┗arﾐé 
soutěže „O pastelIe Hez Har┗┞“. AkIe oHoru ﾏěl┞ ┗ýrazﾐý ┗li┗ ﾐa z┗ýšeﾐý zájeﾏ dětí 
z ﾏateřskýIh škol o studium v ﾐaší škole.   

3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok  2012/2013 

Škola uspořádala ┗e školﾐíﾏ roIe řadu akIí pro ┗eřejﾐost, ﾐa kterýIh ┗┞stoupili žáIi škol┞, 
učitelé a koﾏorﾐí souHor┞. Ná┗ště┗ﾐost koﾐIertů je staHilizo┗aﾐá a sro┗ﾐatelﾐá s upl┞ﾐulým 

rokem. Ve sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí je ﾏožﾐé koﾐstato┗at, že pře┗ážﾐá ┗ětšiﾐa akIí ﾏěla ┗┞sokou 
úro┗eň jak ┗ oblasti dramaturgie, tak v oHlasti iﾐterpretaIe děl. 
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. Škola se 
orgaﾐizačﾐě spolupodílela ﾐa orgaﾐizaIi pr┗ﾐího ročﾐíku Ielostátﾐího festi┗alu Ad┞ Rulíška 
ふﾏístﾐího rodáka, skladatele a dirigeﾐta, Hý┗alého ředitele ﾐaší škol┞ぶ v Rudě ﾐad Mora┗ou. 

Tuto přehlídku zahajo┗al deIho┗ý orIhestr škol┞ a Ielá akIe je přísliHeﾏ pro vznik regioﾐálﾐí 
tradice a každoročﾐí pra┗idelﾐé setká┗áﾐí deIho┗ýIh hudeH z Ielé repuHlik┞. S ohledem na 

perspekti┗u deIho┗ého orIhestru je ﾐutﾐé posílit ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí orIhestru 
a ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ pro jeho roz┗oj. 
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 ┗ 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 ﾐěkolik 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 
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 druhý ročﾐík Ielostátﾐí soutěže ┗ interpretaci 

konIertﾐího ﾏelodraﾏu pro žák┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol. Soutěž ﾐašla s┗é 
ﾐezastupitelﾐé ﾏísto ┗ řadě soutěží základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol. V letošﾐíﾏ roIe došlo 
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vzhledem 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 setkaly opět s ┗elkýﾏ zájﾏeﾏ. Na┗íI 
uspořádal ﾐo┗ě ┗zﾐiklý literárﾐě-draﾏatiIký oHor i předsta┗eﾐí pro ﾐižší ročﾐík┞ šuﾏperskýIh 
základﾐíIh škol. 
 

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2/2013 

)áří 
Β. září DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ┗ Šuﾏperku 

Říjeﾐ 

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

22. říjﾐa Choreografie Taﾐčíﾏ ﾏezi kapkaﾏi – ┗ýIho┗ﾐý koﾐIert TCP Praha 

25. – ヲΒ. říjﾐa ヲヶ. Ielostátﾐí přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe – Jablonec nad Nisou 

ヲΓ. říjﾐa  K┞taro┗ý pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
Listopad 

1. listopadu V┞stoupeﾐí souHoru Grazioso ﾐa ┗erﾐisáži ┗ýsta┗┞ Město čte kﾐihu 

9. – 11. 

listopadu 

II. ročﾐík Ielostátﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol ┗ interpretaci 

koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu 

12. listopadu HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
15. listopadu Třídﾐí Hesídka – Veselé ﾏuziIíro┗áﾐí – OHřadﾐí síň Haﾐušo┗iIe 

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

26. listopadu K┞taro┗ý pod┗ečer 

27. listopadu Třídﾐí Hesídka – Valeﾐto┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

29. listopadu Třídﾐí Hesídka – Miﾐář, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

30. listopadu V┞stoupeﾐí žesťo┗ého tria a k┗arteta – Rapotíﾐ 

Prosinec 

3. prosince Třídﾐí Hesídka – Štědroňo┗á, Blaťáko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
3. prosince KoﾐIert kla┗írﾐího odděleﾐí ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 
4. prosince Váﾐočﾐí kaple – koﾐIert, Haﾐušo┗iIe ふkaple Haﾐušo┗iIeぶ 
5. prosince V┞stoupeﾐí DeIho┗ého orIhestru )UŠ Šuﾏperk – Mikulášský prů┗od 

6. prosince Třídﾐí Hesídka – No┗áko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
7. prosince KoﾐIert žáků )UŠ – Šiﾏa, ふKlášterﾐí kostelぶ 
10. prosince Třídﾐí Hesídka – Sekyra, Purkerto┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱヶ:ヰヰぶ 
10. prosince HudeHﾐí pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
10. prosince V┞stoupeﾐí zoHIo┗ýIh fléteﾐ ┗ MŠ VrIhliIkého 

11. prosince V┞stoupeﾐí zoHIo┗ýIh fléteﾐ a žesťo┗ého souHoru ┗ MŠ Šuﾏa┗ská 

11. prosince Třídﾐí Hesídka 

13. prosince V┞stoupeﾐí zoHIo┗ýIh fléteﾐ ┗ MŠ Veselá školka ﾐa Prie┗idzské uliIi 
13. prosince Třídﾐí Hesídka - Š┗édo┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
13. prosince Předsta┗eﾐí PříHěh o Ježíško┗i ┗ ヶ. )Š 
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17. prosince Třídﾐí Hesídka – Todeko┗á, ふ„Koﾏíﾐ“ぶ 
17. prosince Předsta┗eﾐí PříHěh o Ježíško┗i, kulturﾐí důﾏ Haﾐušo┗iIe 

18. prosince Koledy u radnice – DeIho┗ý orIhestr )UŠ 

18. prosince KoﾐIert deIho┗ého odděleﾐí, kaple Klášterﾐího kostela 

18. prosince Třídﾐí Hesídka – Sla┗íčko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
19. prosince V┞stoupeﾐí žesťo┗ého k┗arteta – staIioﾐář Poﾐtis 

19. prosince Váﾐočﾐí Hesídka – ŠeHesto┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
20. prosince V┞stoupeﾐí zoHIo┗ýIh fléteﾐ ┗ MŠ Šuﾏa┗ská 

20. prosince Třídﾐí Hesídka – )áﾏečﾐíko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱヴ:ヰヰぶ 
20. prosince Třídﾐí Hesídka – Juřička, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱヶ:ヰヰぶ 

20. prosince 
Váﾐočﾐí koﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru – Klášterﾐí kostel, 
18:00) 

21. prosince KoﾐIert deIho┗ého orIhestru – Oraﾐžerie Bludov 

Leden 

7. ledna Třídﾐí Hesídka – KoIůrek, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
10. ledna Třídﾐí Hesídka – Da┗ido┗á, Jurčíko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
14. ledna  HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
17. ledna Třídﾐí Hesídka – NezHedo┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
18. ledna Přehlídka taﾐečﾐího oHoru – Di┗adlo Šuﾏperk 

18. ledna Třídﾐí Hesídka – Vočka,  ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱヶ:ンヰぶ 
18. ledna K┞taro┗ý pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
24. ledna KoﾐIert deIho┗ého orIhestru ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
29. ledna KoﾐIert sﾏ┞čIo┗ého odděleﾐí, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

Úﾐor 

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

Α. úﾐora Třídﾐí Hesídka – Karlíko┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヱヱ. úﾐora HudeHﾐí pod┗ečer ふsál )UŠぶ 
ヲヵ. úﾐora K┞taro┗ý pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

Březeﾐ 

4. Hřezﾐa HudeHﾐí pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヵ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert – Johﾐo┗á ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヶ. Hřezﾐa Učitelský koﾐIert ふKlášterﾐí kostel, ヱΒ:ヰヰぶ 
Α. Hřezﾐa Třídﾐí Hesídka – Da┗ido┗á ふOHřadﾐí síň Haﾐušo┗iIe, ヱΑ:ヰヰぶ 
Β. Hřezna AHsol┗eﾐtský koﾐIert – Valeﾐto┗á, Johﾐo┗á ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 

18:00) 

18. – ヱΓ. Hřezﾐa Cesta Vikiﾐgů – ┗┞stoupeﾐí LDO pro žák┞ základﾐíIh škol, ふsál )UŠ 
Šuﾏperkぶ 

ヲヲ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert – Hrdiﾐo┗á, Váňo┗á ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 
18:00) 

ヲヶ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert – NezHedo┗á, Juřička, Š┗édo┗á ふKlášterﾐí kostel 
Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 

ヲΑ. Hřezﾐa Třídﾐí Hesídka – Miﾐář, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
ヲΑ. Hřezﾐa AHsol┗eﾐtský koﾐIert – Todeko┗á, Johﾐo┗á, Váňo┗á, HloIh ふKlášterﾐí 

kostel Šuﾏperk, 18:00) 

Duben 

8. dubna HudeHﾐí pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
15. dubna VýIho┗ﾐý koﾐIert pro MŠ – OHřadﾐí síň – Haﾐušo┗iIe 
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15. dubna Třídﾐí Hesídka – KoIůrek ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ  
15. dubna V┞stoupeﾐí A. Bočko┗é a K. ŠeHesto┗é ﾐa koﾐIertu Klasika VIVA 

16. dubna KoﾐIert žáko┗ské korepetiIe – OHřadﾐí síň Haﾐušo┗iIe 

17. dubna Cesta Vikiﾐgů – předsta┗eﾐí pro ┗eřejﾐost ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
17. dubna AHsol┗eﾐtský koﾐIert – Šiﾏa, Sla┗íčko┗á ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
22. dubna KoﾐIert žáko┗ské korepetiIe ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk ヱΒ:ヰヰぶ 
25. dubna )ahradﾐí sla┗ﾐost – ┗┞stoupeﾐí TO – kﾐiho┗ﾐa Šuﾏperk 

25. dubna Třídﾐí Hesídka – HloIh ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
Květeﾐ 

ヲ. k┗ětﾐa V┞stoupeﾐí deIho┗ého orIhestru – Městský úřad Šuﾏperk – Paﾏátﾐík 
Bratrušo┗ 

ヱヰ. k┗ětﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru JiﾐdřiIho┗ – 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 O pastelIe Hez Har┗┞, ┗┞stoupeﾐí LDO pro ﾏateřské škol┞ 

HudeHﾐí pod┗ečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヱヴ. k┗ětﾐa V┞stoupeﾐí žáků ┗ MŠ No┗ý Malíﾐ 

ヱヶ. k┗ětﾐa Jarﾐí koﾐIert ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヲヰ. k┗ětﾐa Brokešo┗á, Pospíšil, SIhleﾏﾏero┗á - ┗┞stoupeﾐí ﾐa koﾐIertu Klasika VIVA 

ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperkぶ 
ヲヱ. k┗ětﾐa Celoškolﾐí koﾐIert ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヲヴ. k┗ětﾐa Taﾐečﾐí oHor – ┗┞stoupeﾐí ﾐa NoIi kostelů, Staré Město pod Sﾐěžﾐíkeﾏ 

ヲΑ. k┗ětﾐa Třídﾐí Hesídka – MaIek, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヲΒ. k┗ětﾐa Toulk┞ roﾏaﾐtisﾏeﾏ, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ 

ヲΓ. k┗ětﾐa KoﾐIert deIho┗ého orIhestru, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ 

ンヱ. k┗ětﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru, Di┗adlo Šuﾏperk 

Červeﾐ 

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

ン. čer┗ﾐa Třídﾐí Hesídka - Š┗édo┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ン. čer┗ﾐa KoﾐIert pě┗eIkého odděleﾐí, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰ 

ヵ. čer┗ﾐa V┞stoupeﾐí žáků M. No┗áko┗é ┗ MŠ VrIhliIkého 

ヵ. čer┗ﾐa KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIo┗ého orIhestru, Klášterﾐí kostel Šuﾏperk, 
18:00 

ヶ. čer┗ﾐa V┞stoupeﾐí žáků M. No┗áko┗é ┗ MŠ Šuﾏa┗ská 

7. čer┗ﾐa Třídﾐí Hesídka – Štědroňo┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
ヱヵ. čer┗ﾐa Sraz ┗eteráﾐů ┗ srdIi Šuﾏperka – koﾐIert deIho┗ého orIhestru 

ヱΑ. čer┗ﾐa Třídﾐí Hesídka – Valeﾐto┗á, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
ヱΒ. čer┗ﾐa Beﾐefičﾐí ┗ečer – společﾐé ┗┞stoupeﾐí TO )UŠ, herIů di┗adla Šuﾏperk 

a skupiﾐ┞ Oヵ + Radeček ﾐa poﾏoI postižeﾐýﾏ po┗odﾐěﾏi 
ヲヱ. čer┗ﾐa E┗ropský deﾐ hudH┞ ふškolﾐí zahrada )UŠ Šuﾏperk, Žerotíﾐo┗a ヱヱぶ 

ヲヲ. čer┗ﾐa 
Festi┗al Ad┞ Rulíška – ┗┞stoupeﾐí deIho┗ého orIhestru – Ruda nad 

Moravou 

ヲン. čer┗ﾐa Třídﾐí Hesídka – KoIůrek, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost Šuﾏperského dětského sHoru Motýli ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ2/2013 

01.08.12 

 

)AČÁTEK SE)ÓNY ヲヰヱヲ-2013 - padesátá prvﾐí koﾐIertﾐí sezóﾐa sHoru 

01.08.12 

  09.08.12 14.08.12 RD,BD,PL - praIo┗ﾐí soustředěﾐí Staré Město pod Sﾐěžﾐíkeﾏ 

15.08.12 24.08.12 Motýli - praIo┗ﾐí soustředěﾐí Staré Město pod Sﾐěžﾐíkeﾏ 
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03.09.12 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヱヲ/ヱン-09 

10.09.12 

 

Motýli - zahájeﾐí školﾐího roku G┞ﾏﾐázia - Klášterﾐí kostel 
17.09.12 

 

Rodiče ﾐo┗ýIh dětí - inforﾏati┗ﾐí sIhůzka 

23.09.12 

 

HS-Podíl ﾐa pro┗edeﾐí oratoria G. F. Haﾐdela Juda MakaHejský, Ihráﾏ s┗. 
Michala Olomouc 

01.10.12 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヱヲ/ヱン-10 

12.10.12 14.10.12 Motýli - soustředěﾐí ﾐa Koﾏíﾐě 

02.11.12 

 

Motýli - zahajo┗aIí koﾐIert Ielostátﾐí soutěže dětskýIh sHorů "Porta 
ﾏusiIae ヲヰヱヲ" ┗ No┗éﾏ Jičíﾐě 

03.11.12 

 

Motýli, PlaﾏeňáIi, Bare┗ﾐé děti, Růžo┗é děti - Pr┗ﾐí koﾐIert RD ┗ Doﾏě 
kultur┞ ふd┗aIátýぶ 

05.11.12 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヱヲ/ヱン-11 

13.11.12 

 

Motýli - Město čte kﾐihu-Klášterﾐí kostel (nepotvrzeno) 

23.11.12 

 

Motýli - soustředěﾐí ﾐa Koﾏíﾐě 

29.11.12 

 

BD-účast ﾐa festi┗alu Loučeﾐská ┗ločka 

30.11.12 01.12.12 Motýli - účast ﾐa Festi┗alu ad┗eﾐtﾐí a ┗áﾐočﾐí hudH┞ s Ceﾐou Petra EHeﾐa 

02.12.12 

 

Motýli - ad┗eﾐtﾐí koﾐIert ┗ Krﾐo┗ě ふﾐepot┗rzeﾐo) 

03.12.12 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヱヲ/ヱン-12 

12.12.12 

 

Motýli - ad┗eﾐtﾐí koﾐIert ┗e S┗ita┗áIh, Kostel NaﾐeHe┗zetí Paﾐﾐ┞ Marie 

15.12.12 

 

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 pr┗ﾐíぶ 

16.12.12 

 

Motýli - ad┗eﾐtﾐí koﾐIert ┗ Bludo┗ě, Ihráﾏ s┗. Jiří 
17.12.12 

 

HS,PL,BD,RD - koledy u radnice 

19.12.12 

 

Motýli - ad┗eﾐtﾐí koﾐIert ŽeleIho┗iIe, Ihráﾏ s┗. Petra a Pa┗la 

21.12.12 

 

Motýli - Váﾐočﾐí koﾐIert pro )Š Velké Losiﾐ┞, Kostel s┗. Jaﾐa Křtitele 

04.01.13 

 

Motýli - Tříkrálo┗á sHírka Charit┞ 

07.01.13 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヵ/ヲヰヱヲ-13 

31.01.13 03.02.12 Motýli - soustředěﾐí Poutﾐí důﾏ Hedeč 

04.02.13 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヶ/ヲヰヱヲ-13 

04.03.13 

 

Rada KP ŠDS Α/ヲヰヱヲ-ヱンヱヲ + ┗ýročﾐí sIhůze 

21.03.13 

 

RD,BD,PL - Jarﾐí koﾐIert, divadlo 

27.03.13 06.04.13 Motýli – zájezd, Š┗ýIarsko, FraﾐIie, LuIeﾏHursko 

08.04.13 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka Β/ヲヰヱヲ-13 

20.04.13 

 

Mo,RD,BD,PL-)latá l┞ra, ヴン. ročﾐík přehlídk┞ 

26.04.13 28.04.13 PL-zájezd do Opa┗┞ 

03.05.13 05.05.13 PL-hosté z Opa┗┞ ┗ Šuﾏperku 

06.05.13 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka Γ/ヲヰヱヲ-13 

16.05.13 18.05.13 Motýli-soustředěﾐí Š┗agro┗ 

19.05.13 

 

Motýli-zpí┗áﾐí Praha, katedrála s┗.Víta 

24.05.13 

 

Motýli-Festi┗al duIho┗ﾐí hudH┞, Šuﾏperk 

25.05.13 

 

Motýli-Uﾐičo┗-koﾐIert pro účastﾐík┞ Ielostátﾐí přehlídk┞  děts. SHorů 

31.05.13 02.06.13 Motýli-DačiIe, ┗ýročí dět. sHoru K┗ítek 

03.06.13 

 

Rada KP ŠDS - sIhůzka ヱヰ/ヲヰヱヲ-13 

05.06.13 

 

RD-zájezd Růžo┗ýIh dětí, koﾐIert No┗ý Malíﾐ, Š┗agro┗, So┗iﾐeI 

06.06.13 

 

BD-zájezd Bare┗ﾐýIh dětí, koﾐIert Sudko┗, Š┗agro┗, Velké Losiﾐ┞ 

11.06.13 

 

Růžo┗é děti, Motýli - koﾐIert pro děti ﾏateřskýIh škol 
12.06.13 

 

)ápis ﾐo┗ýIh dětí, zkušeHﾐa 
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13.06.13 

 

)ápis ﾐo┗ýIh dětí, zkušeHﾐa 

13.06.13 

 

PL,BD - zá┗ěrečﾐý koﾐIert 
26.06.13 

 

Motýli-Koncert NAD HLADINOU-Klášterﾐí kostel 
27.06.13 

 

Hla┗ﾐí sHor - )ahradﾐí sla┗ﾐost, ukoﾐčeﾐí sezóﾐ┞ 

10.08.13 15.08.13 Mladší děti – letﾐí soustředěﾐí Š┗agro┗ 

16.08.13 25.08.13 Hla┗ﾐí sHor – letﾐí soustředěﾐí Š┗agro┗ 

4 Soutěže 

Jﾏeﾐo┗ité ┗ýsledk┞ a uﾏístěﾐí jsou zaIh┞Ieﾐ┞ ┗ přehledo┗é taHulIe. 
 

Soutěže 

Celostátﾐí soutěž Karel Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus, ヱΒ. – 19. 10. 2012, Vidnava 

Karteřiﾐa ŠeHesto┗á, Aﾐeta 
Bočko┗á 

ン. ﾏísto uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Celostátﾐí soutěž v iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu, ヱヰ. – ヱヱ. ヱヱ. ヲヰヱヲ, Šuﾏperk 

Oﾐdřej Ha┗líček, 

kla┗. spolupráIe Jaﾐa Todeko┗á 

ヱ. ﾏísto uč. Tereza Karlíko┗á 

Taleﾐt OloﾏouIkého kraje, ヱヱ. ヱヲ. ヲヰヱヲ, OloﾏouI 

E┗a Maturo┗á ヴ. ﾏísto uč. Haﾐa Johﾐo┗á 

Národﾐí soutěž )UŠ 

pořádaﾐá Miﾐisterstveﾏ školství, ﾏládeže a tělovýIhovy ČR ヲヰヱヲ-13 

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 v koﾏorﾐí hře s převahou deIhovýIh ﾐástrojů ふヲヶ. ヲ. ヲヰヱン, Šuﾏperkぶ 
Duo zoHIo┗ýIh 
fléteﾐ 

II. ヱ. ﾏísto s postupem MarIela No┗áko┗á 

Žesťo┗é k┗arteto III. ヱ. ﾏísto s postupem Toﾏáš Bartošek 

Trio zoHIo┗ýIh 
fléteﾐ 

II. ン. ﾏísto Petr KoIůrek 

Trio lesﾐíIh rohů III. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Krajské kolo v koﾏorﾐí hře s převahou deIhovýIh ﾐástrojů ふΑ. ン. ヲヰヱン, ŠterﾐHerkぶ 
Duo zoHIo┗ýIh 
fléteﾐ 

II. ン. ﾏísto MarIela No┗áko┗á 

Žesťo┗é k┗arteto III. ン. ﾏísto Tomáš Bartošek 

Okresﾐí kolo v koﾏorﾐí hře s převahou sﾏyčIovýIh ﾐástrojů ふヲΒ. ヲ. ヲヰヱン, )áHřehぶ 
Houslo┗é trio 
s kla┗íreﾏ 

III. ヲ. ﾏísto Leﾐka NezHedo┗á 

SouHor Harokﾐí a 
předklasiIké hudH┞ 

IV. ヱ. ﾏísto s postupem Leﾐka NezHedo┗á 

Krajské kolo v koﾏorﾐí hře s převahou sﾏyčIovýIh ﾐástrojů ふヱヰ. ヴ. ヲヰヱヴ, HraﾐiIeぶ 
SouHor Harokﾐí a IV. ヲ. ﾏísto Leﾐka NezHedo┗á 
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předklasiIké hudH┞ 

Okresﾐí kolo ve hře ﾐa elektroﾐiIké klávesové ﾐástroje ふヲΑ. ヲ. ヲヰヱン, )áHřehぶ 
Petr Jaﾐoš VII. ヱ. ﾏísto s postupem Fraﾐtišek Ha┗elka 

Krajské kolo ve hře ﾐa elektroﾐiIké klávesové ﾐástroje ふヲヰ. ン. ヲヰヱン, Litovelぶ 
Petr Jaﾐoš VII. ン. ﾏísto Fraﾐtišek Ha┗elka 

Ostatﾐí soutěže 

Pohádkové postavy Karla a Josefa Čapka ふΑ. ン. ヲヰヱン, kﾐihovﾐa Šuﾏperkぶ - výtvarﾐý oHor 

Lukáš Reﾏiš    

Julie Reissauso┗á    

Sára Valeﾐto┗á    

Krajská přehlídka taleﾐtovaﾐýIh klavíristů ふヴ. ヴ. ヲヰヱン, Uﾐičovぶ 
Tř. Iriﾐ┞ Š┗édo┗é Klára Kašíko┗á 

Tř. Jaﾐ┞ 
Valeﾐto┗é 

BarHora Filipo┗á, Viktorie Güttlero┗á, Kateřiﾐa ŠeHesto┗á, Aﾐeta Bočko┗á 

Krajská postupová přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふヲヰ. ヴ. ヲヰヱン, Prostějovぶ 
Choreografie 

Horečka 
Ceﾐa porot┞ za taﾐečﾐí připra┗eﾐost uč. Marie Jirﾏaﾐo┗á 

Mládí a Bohuslav Martiﾐů, ヲ. – 5. 5. 2013 

Choreografie 

Moderato 
)laté pásﾏo 

uč. Marie Jirﾏaﾐo┗á  OIeﾐěﾐí za teIhﾐiIkou připra┗eﾐost, 
partnerskou spolupráIi a hudeHﾐě-

pohybovou propojenost 

VáIla┗ Kozák StříHrﾐé pásﾏo uč. Iriﾐa Š┗édo┗á 

Kateřiﾐa ŠeHesto┗á StříHrﾐé pásﾏo uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Martiﾐa Brokešo┗á Diploﾏ za účast uč. Leﾐka NezHedo┗á 

Markéta 
SIhleﾏﾏero┗á 

Broﾐzo┗é pásﾏo uč. Leﾐka NezHedo┗á 

Alois Pospíšil Broﾐzo┗é pásﾏo uč. Leﾐka NezHedo┗á 

Dvořákův Lipﾐík, Γ. – ヱヱ. ヵ. ヲヰヱン, Lipﾐík 

Kateřiﾐa ŠeHesto┗á, 
Aﾐeta Bočko┗á 

ヱ. ﾏísto uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídka ve čtyřručﾐí hře a hře ﾐa dva klavíry, ヱヶ. ヵ. ヲヰヱン,  
)UŠ Iši Krejčího, Olomouc 

Kateřiﾐa ŠeHesto┗á, 
Aﾐeta Bočko┗á 

)laté pásﾏo IV. kategorie uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Eliška Mora┗Io┗á, 
Jaﾐa Brokešo┗á 

)laté pásﾏo V. kategorie uč. Jaﾐa Valeﾐto┗á 

Výtvarﾐá soutěž „Plakát – pozváﾐka ﾐa sportovﾐí událost“ 

Tereza Mik┞sko┗á, 
Zuzana Papouško┗á, 
Doﾏiﾐika R┞Ihlíko┗á 

Cena poroty uč. PhDr. Daﾐa Vilišo┗á 
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5 Průběh vzdělávání 

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

 postupﾐě iﾏpleﾏeﾐto┗at ┗ýuku podle školﾐího ┗zdělá┗aIího programu v příslušﾐýIh 
ročﾐíIíIh ふ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí se podle ŠVP ┗┞učo┗alo ┗ 1. ročﾐíku přípra┗ﾐého 
stupﾐě a ┗ ヱ. ročﾐíku I. a II. stupﾐěぶ – sledo┗at průHěžﾐé plﾐěﾐí ┗ýstupů ŠVP a 
pro┗ádět průHěžﾐou e┗aluaIi tohoto dokuﾏeﾐtu – teﾐto Iíl je jednou z hla┗ﾐích 

priorit pro ﾐásledujíIí oHdoHí a úkoleﾏ pro ┗šechny pedagogy; 

 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. Perspekti┗ﾐí se je┗í spolupráIe deIho┗ého 
orchestru s Moravskýﾏi ﾏuzikaﾐt┞ a s Městeﾏ Šuﾏperk. Pilotﾐě je třeHa 
v krátkodoHéﾏ horizoﾐtu zkusit ﾏožﾐou spolupráIi oHou těles ﾐáI┗ikeﾏ ﾐěkolika 
skladeb s ﾏožﾐýﾏ ┗ýhledeﾏ ┗┞t┗ořeﾐí společﾐého ┗elkého orIhestru;  

 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; 
 u ﾐěkterýIh studijﾐíIh zaﾏěřeﾐí došlo k zajištěﾐí kontinuity ┗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 (kytara, flétﾐa); 

 postupﾐě se daří získá┗at žák┞ ﾐa hluHoké sﾏ┞čIo┗é ﾐástroje ふ┗ioloﾐIello 
a kontrabas); 

 do HudouIﾐa IhIe škola ┗e spolupráIi s ﾏěsteﾏ Šuﾏperk po ┗┞t┗ořeﾐí 
odpo┗ídajíIího ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIkého zázeﾏí rozšířit ┗zdělá┗aIí ﾐaHídku o studijﾐí 
zaﾏěřeﾐí Hra ﾐa ┗arhaﾐ┞, o které je z řad ┗eřejﾐosti zﾐačﾐý zájeﾏ; 

 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; 
 pokračo┗at ┗ práIi literárﾐě draﾏatiIkého oHoru postupﾐýﾏ ﾐaplﾐěﾐíﾏ ┗šeIh 

ročﾐíků. 

V jedﾐotli┗ýIh odděleﾐíIh doIhází k pozvolné geﾐeračﾐí ┗ýﾏěﾐě 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 
2012/13 s ohledeﾏ ﾐa četﾐost pořádaﾐýIh akIí a časo┗ou ﾐáročﾐost kutikulárﾐí reforﾏ┞ 
dvakrát 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┞. 
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V roIe ヲヰヱン se ﾐepodařilo škole získat dotaIi ┗ ráﾏIi prograﾏu Podpora kulturﾐíIh akti┗it 
v OloﾏouIkéﾏ kraji ﾐa ン. ročﾐík Ielostátﾐí soutěže ┗ iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu, 
která se uskutečﾐí ┗ listopadu ヲヰヱン.  Město Šuﾏperk přizﾐalo škole ┗ letošﾐíﾏ roIe graﾐt ┗e 
┗ýši ヱヵ.ヰヰヰ,- Kč ﾐa Přehlídku taﾐečﾐího oHoru. OHčaﾐské sdružeﾐí Galiﾏat┞áš získalo ﾐa 
soutěž ┗ ﾏelodraﾏu dotaIi od Města Šuﾏperka ┗e ┗ýši ヱヴ.ヰヰヰ,- Kč. Protože KRPŠ získal 
dotaIi kraje ┗ upl┞ﾐulýIh třeIh leteIh, zatíﾏ o fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐežádal. 
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2/13 

Příjﾏy  
)ůstatek ke ンヰ. ヶ. ヲヰヱ2  73 500,10 Kč  
Příspě┗k┞ rodičů  38 020,ヰヰ Kč  
KoﾐIertﾐí činnost  50.837,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  13.700,ヰヰ Kč  
Celkem  176.057,ヱヰ Kč  
Výdaje  
KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost  35.316,ヰヰ Kč  
AHsol┗eﾐtské taHlo  3.039,ヰヰ Kč  
)ájezd┞, soustředěﾐí  6.558,ヰヰ Kč  
Soutěže  34.504,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  13.032,ヰヰ Kč  
Daňo┗é přizﾐáﾐí ヴ.ヵヰヰ,ヰヰ Kč  
Poplatek AsoIiaIe základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol 

 

Baﾐko┗ﾐí poplatk┞  45,ヰヰ Kč  
Celkem  98.994,ヰヰ Kč  
)ůstatek k ンヰ. ヶ. ヲヰヱ3  77.063,ヱヰ Kč  

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ2/13 neproHěhla inspekce ani kontrola. 

8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2012 

Příjﾏ┞ 

 

 

Příjﾏy Ielkeﾏ k ンヱ. ヱヲ. ヲヰ12 13.223.505,31 Kč 

z toho:  

DotaIe od MŠMT a zřizo┗atele: 11.585.900,ヰヰ Kč 

z toho:  na mzdy   8.458.900,ヰヰ Kč 

  na odvody  2.951.000,ヰヰ Kč 

  na provoz 126.0ヰヰ,ヰヰ Kč 

  na odpisy 30.000,ヰヰ Kč 

  dotaIe ﾐa soutěž ﾏelodraﾏu ヲヰ.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 
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Grant od MÚ Šuﾏperk 7.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Úplata za ┗zdělá┗áﾐí 1.557.223,ヰヰ Kč 

)účto┗áﾐí foﾐdů 40.580,ヰヰ Kč 

Doplňko┗á čiﾐﾐost – proﾐájeﾏ hud. ﾐástrojů 31.512,ヰヰ Kč 

Ostatﾐí ┗ýﾐos┞ 1.290,62 Kč 

 
Výdaje 

 

Neiﾐvestičﾐí výdaje Ielkeﾏ k 31. 12. 2012 13.194.840,57 Kč 

z toho:  

Náklad┞ ﾐa ﾏzd┞ 8.463.027,ヰヰ Kč 

Odvody 2.872.583,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ 270.064,ヰヰ Kč 

 )ákoﾐﾐé soIiálﾐí ﾐáklad┞ a pojištěﾐí 120.527,ヰヰ Kč 

 Ostatﾐí pro┗ozﾐí ﾐáklad┞ 1.468.639,57 Kč 

   Provoz – ﾐájﾏ┞ 151.732,ヰヰ Kč 

   Odpisy 30.086,0ヰ Kč 

   Ostatﾐí ﾐáklad┞ 1.286.821,57 Kč 

 

Sta┗ foﾐdů 

 

Stavy foﾐdů k 31. 12. 2012 338.497,35 Kč 

z toho:  

Foﾐd odﾏěﾐ 22.941,ヰヰ Kč 

FKSP 101.362,4ヰ Kč 

Foﾐd rezer┗ﾐí 182.640,65 Kč 

FRIM 31.503,3ヰ Kč 

 

Inventarizace majetku 

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2012 3.805.615,1ヴ Kč 

z toho  

DlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek 874.067,00 Kč 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek 97.533,5ヰ Kč 

DlouhodoHý droHﾐý hﾏ. majetek 2.551.332,8ヴ Kč 

z toho:  

Pro┗ozﾐí ﾏajetek 1.365.561,8ヴ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ 1.185.771,00 Kč 

Majetek v operati┗ﾐí e┗ideﾐIi 282.681,8ヰ Kč 

z toho:  

Dle oHorů 78.898,0ヰ Kč 

Ostatﾐí ﾏajetek 233.783,8ヰ Kč 
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9 Fotogalerie 2012/2013 

1) Koﾏorﾐí sﾏ┞čIo┗ý orIhestr na koncertě pro Charitu 

 

2) Soubor Grazioso na konIertě pro Charitu 
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3) Literárﾐě-draﾏatiIký oHor a předsta┗eﾐí Cesta Vikiﾐgů 

 

4) Cesta Vikiﾐgů a dětské puHlikuﾏ ┗ akIi 
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5) Kla┗írﾐí duo Bočko┗á – ŠeHesto┗á, čerst┗é ┗ítězk┞ letošﾐího kola soutěže D┗ořáků┗ 
Lipﾐík ┗e III. kategorii 

 

6) DeIho┗ý orIhestr škol┞ ﾐa ヱ. ročﾐíku Ielostátﾐího festi┗alu Ad┞ Rulíška – Ruda nad 

Moravou 
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7) Pohled z jiﾐého úhlu – zpě┗ačk┞ a orIhestr ﾐa Rulíško┗ě festi┗alu deIho┗ýIh hudeH 

 

8) DeIho┗ý orIhestr ﾐa E┗ropskéﾏ dﾐi hudH┞ 
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9) E┗ropský deﾐ hudH┞ – setkáﾐí žáků a učitelů s ┗eřejﾐostí ﾐa koﾐIertu v prostoráIh 
školﾐí zahrad┞ 

 

10) Kd┞ž d┗ě ruIe ﾐestačí … 
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11) )áHěr┞ z ┗eřejﾐýIh ┗┞stoupeﾐí taﾐečﾐího oHoru 

 

12)  
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13)  

 

14)  
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15)  

 

16)  
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17) Výsta┗a praIí ┗ýt┗arﾐého oHoru 

 

18) Výsta┗a z jiﾐého úhlu pohledu 
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19) Jedna z učeHeﾐ hr┞ ﾐa kla┗ír po ┗ýﾏalHě a reﾐo┗aIi historiIkého stropu 

 


