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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje 

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

Sídlo škol┞: ΑΒΑ ヰヱ Šuﾏperk 

Právﾐí forﾏa: příspěvková orgaﾐizaIe 

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

IČO: 00 852 333 

IZO: 102 692 378 

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

Rada škol┞: ﾐeﾐí ustaﾐoveﾐa 

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

Místa posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí: Žerotíﾐova 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 ふvýtvarﾐý oHorぶ 
 H┞ﾐčiIká ヱ, ΑΒΒ ンン HaﾐušoviIe ふhudeHﾐí oHorぶ 

788 ヲン JiﾐdřiIhov 78 ふtaﾐečﾐí oHor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 legislativﾐě v┞ﾏezeﾐa § ヱヰΓ zákoﾐa č. 561/2004 Sb., 

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

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

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

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

V┞učováﾐí v jedﾐotlivýIh oborech proběhlo v 1. a 2. ročﾐíku přípravﾐého stupﾐě studia a v 1., 

2. a 3. ročﾐíku I. stupﾐě a II. stupﾐě podle Školﾐího vzdělávaIího prograﾏu )ákladﾐí uﾏěleIké 
škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ. V ostatﾐíIh ročﾐíIíIh se v┞učuje v ráﾏIi učeHﾐíIh pláﾐů pro 
základﾐí uﾏěleIké škol┞, které sIhválilo Miﾐisterstvo školství, ﾏládeže a tělovýIhov┞ České 
repuHlik┞ pro hudeHﾐí oHor dﾐe ヲヶ. červﾐa ヱΓΓヵ pod č. j. ヱΒ 418/95 s účiﾐﾐostí od ヱ. září ヱΓΓヵ, 
pro výtvarﾐý oHor dﾐe ン. 5. ヲヰヰヲ pod č. j. 18 455/2002-22 s platﾐostí od 1. 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ov: 
 

HudeHﾐí oHor 

UčeHﾐí osﾐov┞ č. j. ze dne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Výtvarﾐý obor 

UčeHﾐí osﾐov┞ č. j. ze dne 

Přípravﾐé studiuﾏ a 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ov┞ č. j. ze dne 

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

20 876/80-35 25. 7.1980 

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

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

14 466/85-35 15. 4. 1985 

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

pro dospělé 

 

  

 

  



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 

)práva o čiﾐﾐosti )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ za školﾐí rok ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ 
- 3 - 

Kurikulárﾐí reforﾏa Hude pokračovat i v příštíIh leteIh, kd┞ se Hude postupﾐě přeIházet po 
ročﾐíIíIh z uvedeﾐýIh učeHﾐíIh pláﾐů ﾐa školﾐí vzdělávaIí prograﾏ. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ4/15 ﾐavštěvovalo školu Ielkeﾏ ヶΒ4 žáků, z toho hudeHﾐí oHor – 

iﾐdividuálﾐí výuka ヴヴヰ žáků, hudeHﾐí oHor kolektivﾐí výuka ヵヰ žáků, ヱヱヴ žáků se vzdělávalo 
v taﾐečﾐíﾏ oHoru a ve výtvarﾐéﾏ oHoru rozvíjelo své ﾐadáﾐí Βヲ žáků.  
Cílová kapaIita škol┞ staﾐove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isterstva školství, ﾏládeže 
a tělovýIhov┞ 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aplňovat jedeﾐ ze svýIh koﾐIepčﾐíIh záﾏěrů – stává 
se plﾐooHorovou školou s koﾏpletﾐí vzdělávaIí ﾐaHídkou všeIh uﾏěleIkýIh oHorů. 
Postupﾐýﾏ ﾐaplňováﾐíﾏ jedﾐotlivýIh ročﾐíků literárﾐě-draﾏatiIkého oHoru předpokládáﾏe 
v horizontu cca 5-ヶ let dosažeﾐí Iílové kapaIit┞ škol┞. 
Výuku všeIh výše uvedeﾐýIh žáků zajišťovalo 30 pedagogů a 4 provozﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi. 

Nástrojovou a hudeHﾐě teoretiIkou výuku v hudeHﾐíﾏ oHoru zajišťovalo 28 kvalifikovaﾐýIh 
pedagogů. Ve výtvarﾐéﾏ oHoru výuku zajišťuje jedna plﾐě kvalifikovaﾐá učitelka. V taﾐečﾐíﾏ 
oHoru v┞učují dvě učitelk┞. OHě splňují předpoklad odHorﾐé kvalifikaIe. Výuka literárﾐě 
draﾏatiIkého oHoru H┞la zajištěﾐa dvěﾏa učitelkaﾏi, z ﾐiIhž jedﾐa praIuje ﾐa zkráIeﾐý 
úvazek při rodičovské dovoleﾐé a druhá praIovala jako zástup za rodičovskou dovoleﾐou se 
sﾏlouvou ﾐa doHu určitou.   

V hudeHﾐíﾏ oHoru )UŠ realizovala výuku hr┞ ﾐa klavír, akordeoﾐ, elektroﾐiIké klávesové 
ﾐástroje, housle, violoﾐIello, zoHIovou 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, pěveIkou hlasovou výIhova, sHorový zpěv a 
hudeHﾐí teorii. Převažoval zájeﾏ o klavír, zoHIovou flétﾐu a k┞taru. Ve výtvar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ětovou skladHu. 

1.3 Materiálně technické zabezpečení školy  

Ve školﾐíﾏ roce 2014/15 se zajišťoval┞ pouze ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé oprav┞ a řešili se havarijﾐí stav┞. 
Vše sﾏěřovalo k zásadﾐí rekoﾐstrukIi hlavﾐí Hudov┞ škol┞ v Žerotíﾐově uliIi, která proHěhla 
v doHě hlavﾐíIh prázdﾐiﾐ a poﾏěrﾐě zásadﾐíﾏ způsoHeﾏ ovlivﾐila Ihod škol┞ ﾐa koﾐIi 

školﾐího roku a ﾐa začátku ﾐového školﾐího roku ヲヰヱヵ/ヱヶ. 
V ráﾏIi rekoﾐstrukIe došlo k: 

- výﾏěﾐě odpadů a rozvodů vod┞ a v souvislosti s tíﾏ s v┞Hudováﾐíﾏ ﾐovýIh soIiálﾐíIh 
zařízeﾐí v Ielé Hudově; 

- instalaci klimatizace v koﾐIertﾐíﾏ sále a sále taﾐečﾐího oHoru; 

- výﾏěﾐě rozvodů elektroiﾐstalaIe v Ielé Hudově, výﾏěﾐě osvětleﾐí jedﾐotlivýIh 
prostor budovy, k iﾐstalaIi rozvodů telefoﾐů a počítačové sítě do jedﾐotlivýIh učeHeﾐ; 

- iﾐstalaIi zaHezpečovaIího zařízeﾐí Hudov┞; 
- rekoﾐstrukIi historiIkýIh vstupﾐíIh vrat Hudovy; 

- výﾏěﾐě vstupﾐíIh dveří do prostor škol┞ s Hezpečﾐostﾐíﾏi prvk┞; 
- výﾏěﾐě sklepﾐíIh okeﾐ; 
- sﾐížeﾐí stropů ﾐěkterýIh učeHeﾐ; 
- přestavHě skladovýIh prostor a v┞tvořeﾐí ﾐové učeHﾐ┞ deIhového odděleﾐí. 

V souvislosti s touto ﾐesﾏírﾐě ﾐáročﾐou rekoﾐstrukIí, která si v┞žádala uděleﾐí ﾐěkolika dﾐí 
ředitelského volﾐa žákůﾏ, H┞lo ﾐezH┞tﾐé řešit další proHléﾏ┞, jež v ﾐávazﾐosti ﾐa akIi vzﾐikal┞. 
Vedeﾐí škol┞ ﾏuselo řešit zakoupeﾐí rolet do střešﾐíIh okeﾐ, pořízeﾐí zateﾏﾐěﾐí koﾐIertﾐího 
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sálu, učeHﾐ┞ literárﾐě draﾏatiIkého oHoru a zkušeHﾐ┞ deIhového orIhestru, která zároveň 
slouží jako předﾐáškový sál. V ﾐěkterýIh učeHﾐáIh H┞lo s ohledeﾏ ﾐa stav a stáří v┞ﾏěﾐit 
koHerIe, popř. v┞Havit učeHﾐ┞ koHerIi ﾐovýﾏi. Některé prostor┞ H┞lo ﾐezH┞tﾐé v┞Havit ﾐovýﾏ 
ﾐáH┞tkeﾏ ふﾐapř. sklad kostýﾏů taﾐečﾐího oHoruぶ. 
Na příští školﾐí rok je potřeHa počítat se zvýšeﾐýﾏi ﾐárok┞ ﾐa čištěﾐí a laděﾐí klavírů, u ﾐiIhž 
Hude ﾐezH┞tﾐé provést údržHu u všeIh kusů ふv ﾏiﾐulýIh leteIh se pravidelﾐě ladil┞ klavír┞ 
podle koﾐkrétﾐího stavu a potřeH┞ぶ.  

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ4/15 jsme aHsolvovali ﾐáročﾐou rekoﾐstrukIi Hudov┞, která zásadﾐíﾏ 
způsoHeﾏ zlepšila ﾏateriálﾐě teIhﾐiIké zázeﾏí škol┞ a výrazﾐě pozitivﾐě ovlivﾐila prostředí, 
v ﾐěﾏž škola realizuje výIhovﾐě vzdělávaIí proIes. )výšila se Hezpečﾐost a oIhraﾐa žáků a je 
odpovídajíIíﾏ způsoHeﾏ zajištěﾐ i vstup do Hudov┞ škol┞. 
S ohledem na stav budovy v ﾏiﾐulýIh leteIh a dlouhodoHé ﾐeřešeﾐí proHleﾏatik┞ údržH┞ 
historiIkého oHjektu Hudov┞ škol┞ přetrvávají ﾐěkteré proHléﾏ┞, které je třeHa řešit 
v dlouhodoHéﾏ horizoﾐtu. Je to předevšíﾏ: 

- izolaIe proti vlhkosti u části Hudov┞, v ﾐíž se ﾐaIházejí učeHﾐ┞ hudeHﾐí ﾐauk┞; 
- vﾐější oﾏítk┞ historiIkého oHjektu; 
- Ielková rekoﾐstrukIe podkrovﾐíIh prostor ふHývalý H┞t školﾐíkaぶ, které Hy ﾏohla škola 

v┞užívat. 

Je třeHa jednat s majitelem budovy, kterýﾏ je Město Šuﾏperk, o dalšíIh kroIíIh k odstraﾐěﾐí  
výše uvedeﾐýIh proHléﾏů. Na toﾏto ﾏístě lze koﾐstatovat, že v oHdoHí upl┞ﾐulýIh pěti let se 
společﾐýﾏ úsilíﾏ vedeﾐí škol┞ a ﾏajitele Hudov┞ podařilo zlepšit havarijﾐí stav škol┞ a ﾐastolit 
treﾐd postupﾐé rekoﾐstrukIe historiIk┞ Ieﾐﾐé Hudov┞, v ﾐíž škola sídlí od roku ヱΓヴヵ.  
Je třeHa dále pokračovat v doplňováﾐí a iﾐovaIi ﾏateriálﾐě teIhﾐiIkého v┞Haveﾐí předevšíﾏ 
v oblasti iﾐstruﾏeﾐtáře tak, aH┞ škola ﾏěla k dispoziIi hudeHﾐí ﾐástroje a techniku nezbytnou 

ke kvalitﾐíﾏu zajištěﾐí výIhovﾐě-vzdělávaIího proIesu.  

Výhledově je třeHa dobudovat 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 připravit podﾏíﾐk┞ pro zahájeﾐí výuk┞ ﾐového 
zaﾏěřeﾐí – teIhﾐika zvukového zázﾐaﾏu. 
V příštíﾏ školﾐíﾏ roIe začﾐe pilotﾐě výuka ﾐového studijﾐího zaﾏěřeﾐí – hra na varhany, 

kterou se podařilo teIhﾐiIk┞ zajistit ﾐákupeﾏ ﾐového koﾐIertﾐího ﾐástroje. 

1.5 Profil absolventa 

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

 poskytﾐout žákůﾏ, kteří projevili potřeHﾐé předpoklad┞ a zájeﾏ o studiuﾏ ﾐěkterého 
z oHorů, s┞steﾏatiIké základ┞ odHorﾐého vzděláﾐí ve zvoleﾐéﾏ oHoru a v┞Ihovat 
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, 
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 svýﾏ rozsaheﾏ ﾏeﾐší, ale zIela ﾐezastupitelﾐou úlohou )UŠ je odHorﾐá příprava 
výjiﾏečﾐě taleﾐtovaﾐýIh žáků pro HudouIí profesioﾐálﾐí studiuﾏ ﾐa v┞ššíIh stupﾐíIh 
škol s uﾏěleIkýﾏ zaﾏěřeﾐím. 

1.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání  

1. Vzděláváﾐí pedagogiIkýIh zaﾏěstﾐaﾐIů 

Další vzděláváﾐí pedagogiIkýIh praIovﾐíků Hude v roIe ヲヰヱ4/15 zaﾏěřeﾐo předevšíﾏ na 

- vzděláváﾐí zaﾏěřeﾐé k doplﾐěﾐí a zvýšeﾐí odHorﾐé kvalifikaIe, 
- vzděláváﾐí zaﾏěřeﾐí k prohluHováﾐí ﾏetodiIkýIh zﾐalostí a dovedﾐostí v oHoru, 
- povinná proškoleﾐí v oHlasti BO)P, zdravotﾐí školeﾐí k posk┞továﾐí prvﾐí poﾏoIi, 
- jaz┞kové vzděláváﾐí, 
-  vzděláváﾐí zaﾏěřeﾐé k aktuálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ legislativ┞. 
Pedagogičtí praIovﾐíIi z jedﾐotlivýIh uﾏěleIkýIh oHorů se podle potřeH┞ škol┞ a zájﾏu 
jedﾐotlivýIh učitelů zúčastﾐí v┞HraﾐýIh kurzů a seﾏiﾐářů, které Hudou vzdělávaIí iﾐstituIe pro 
jejiIh odHorﾐé předﾏět┞ pořádat. V┞Hraﾐí praIovﾐíIi klavírﾐího odděleﾐí Hudou pokračovat v 
ﾐávštěváIh odHorﾐýIh ﾏetodiIkýIh seﾏiﾐářů, které pro klavírist┞ pořádá Jaﾐáčkova 
akadeﾏie ﾏúziIkýIh uﾏěﾐí. 

2. Vzděláváﾐí ﾐepedagogiIkýIh zaﾏěstﾐaﾐIů 

Nepedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi Hudou pravidelﾐě proškolováﾐi v ráﾏIi svýIh praIovﾐíIh ﾐáplﾐí. 
Rozpočtářka škol┞ se zúčastﾐí proškoleﾐí v těIhto oHlasteIh: 
- vzděláváﾐí zaﾏěřeﾐé k aktuálﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ legislativ┞, 
- vzděláváﾐí zaﾏěřeﾐého k prohlouHeﾐí odHorﾐýIh zﾐalostí a dovedﾐostí v┞koﾐávaﾐé 
práIe. 
 

Další vzdělávání  zaměstnanců školy  v roce 2014/2015 - skutečnost  

Další vzděláváﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů v roce 2014/15 

Pedagogičtí zaﾏěstﾐaﾐIi 
1. Bartošek Staﾐislav Studium na AMU Praha /trubka Bc./ - 4. ročﾐík; 
2. Bartošek Toﾏáš Studium FU OU  Ostrava /pozoun Mgr./ - ヲ. ročﾐík; 
3. Blaťáková AlžHěta  

4. Brožová Marie  

5. Davidová Daﾐuše Seﾏiﾐář: Hra ﾐa varhaﾐ┞ ヴ. ヱヰ. ヲヰヱヴ Praha; Hra ﾐa varhaﾐ┞ ヱヴ. ヲ. ヲヰヱヵ – Olomouc 

6. Havelka Fraﾐtišek Jaz┞ková škola Olomouc – ruštiﾐa /Γ. 10. 2014-28. 5. 2015/;  

Ceﾐtruﾏ Ieloživotﾐího vzděláváﾐí OloﾏouI – aﾐgličtiﾐa,  
Seﾏiﾐář k iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu – 8. 11. 2014; 

Karierﾐí s┞stéﾏ – seﾏiﾐář NIDV ヱΑ. ヲ. ヲヰヱヵ 

Celostátﾐí setkáﾐí řídíIíIh praIovﾐíků )UŠ – Praha (20. – 21. 4. 2015) 

Řízeﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh toků a odpisů dlouhodoHého ﾏajetku – 28. 4. 2015 

7. HloIh Jiří  

8. Hrdiﾐová Siﾏela  

9. Jirﾏaﾐová Marie )áklad┞ Ihoreografie – Czech Point Art Praha 

10. Johﾐová Haﾐa Rozezpíváﾐí tzv. ﾐezpěváků a hlasová výIhova dětí – UK Praha 

11. Jurčíková Yvoﾐa  

12. Juřička Petr  

13. Kalivodová Haﾐa  
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14. Karlíková Tereza  Seﾏiﾐář k iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu – 8. 11. 2014; 

15. KoIůrek Petr  

16. Kokešová Jiřiﾐa  

17. Macek Josef  

18. Miﾐář Aﾐtoﾐíﾐ Repertoár pro souHor zoHIovýIh fléteﾐ - KEA Olomouc – 19. 10. 2014 

19. NezHedová Leﾐka  

20. Nováková MarIela Seﾏiﾐář: Ostravská setkáﾐí s příčﾐou flétﾐou – 18. 10. 2014 

ヲヲ. ročﾐík „Letﾐí flétﾐ┞“ – ﾏetodiIké iﾐterpretačﾐí kurz┞ – České BudějoviIe 

21. Purkertová Eliška Studiuﾏ ヵ. ročﾐíku – Koﾐzervatoř ParduHiIe; 
22. Sekyra Radek  

23. Slavíčková Jiřiﾐa  

24. Štědroňová Heleﾐa Koﾐzervatoř EvaﾐgeliIké akadeﾏie OloﾏouI – seﾏiﾐáře zoHI. flétﾐa /ヲヰ. 9. 2014- 

18. 4. 2015/: 

)ákladﾐí ﾏetodiIké aspekt┞ při výuIe ﾐa )UŠ - KEA Olomouc – 20. 9.2014 

Repertoár pro souHor zoHIovýIh fléteﾐ - KEA Olomouc – 19. 10. 2014 

25. Švédová Iriﾐa Klavírﾐí soHot┞ – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF JAMU; 

26. Todeková Jaﾐa  

27. Valeﾐtová Jaﾐa Seﾏiﾐář: Hra ﾐa varhaﾐ┞ ヴ. ヱヰ. ヲヰヱヴ Praha; 
28. Váňová Miloslava Klavírﾐí soHot┞ – MetodiIké Ieﾐtruﾏ HF JAMU; 

29. Vočka Petr  

30. )áﾏečﾐíková LiHuše Seﾏiﾐář k iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu Β. ヱヱ. ヲヰヱヴ - )UŠ Šuﾏperk; 
Provozﾐí zaﾏěstﾐaﾐIi 

33. Losertová Martiﾐa Řízeﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh toků a odpisů dlouhodoHého ﾏajetku – 28. 4. 2015 

34. Haas Fraﾐtišek  

35. Haasová Olga  

36. Úlehlová 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 2014/15 

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

1101 Hra ﾐa klavír 120 0 112 6 2 0 0 

1102 Hra ﾐa el. kláves. ﾐástroje 23 0 21 1 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 5 0 5 0 0 0 0 

1201 Hra na housle 51 0 40 11 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 5 0 4 1 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 53 0 49 4 0 0 0 

1301 Hra na zoHIovou flétﾐu 66 0 63 3 0 0 0 

1302 Hra ﾐa flétﾐu ふkroﾏě zoH.ぶ 20 0 17 3 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 13 0 8 5 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 3 0 2 1 0 0 0 

1307 Hra na trubku 11 0 7 4 0 0 0 

1308 Hra ﾐa lesﾐí roh 3 0 1 2 0 0 0 

1309 Hra na pozoun 1 0 0 1 0 0 0 

1310 Hra na tenor 3 0 2 1 0 0 0 

1311 Hra na baryton 2 0 2 0 0 0 0 

1401 Hra ﾐa HiIí ﾐástroje 2 0 2 0 0 0 0 

1603 Sólový zpěv 40 0 34 6 0 0 0 

1901 Přípr. ročﾐík hud. oHoru 28 28 0 0 0 0 0 

2000 Taﾐečﾐí oHor 102 19 66 17 0 3 0 

3000 Výtvarﾐý oHor 93 8 80 5 0 1 0 

4100 Literárﾐě-draﾏatiIký oHor 13 0 12 1 0 0 0 

SUM Celkem: 657 55 528 72 2 4 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 656 651 13 12 449 449 101 97 93 93 0 0 

) toho dívk┞ 458 452 11 10 282 282 93 90 72 70 0 0 
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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. 16 19 14 16 0 0 9 14 7 8 0 0 0 0 

Př. roč ヲ. 35 36 29 30 0 0 16 17 11 3 8 7 0 0 

ヱ. ročﾐík 97 100 61 63 4 4 73 76 13 9 7 8 0 0 

ヲ. ročﾐík 98 97 60 59 1 1 73 74 8 12 16 15 0 0 

ン. ročﾐík 100 99 74 72 7 7 55 53 8 5 30 30 0 0 

ヴ. ročﾐík 102 100 73 71 0 0 75 72 14 15 0 0 0 0 

ヵ. ročﾐík 53 49 38 35 0 0 41 38 4 11 0 0 0 0 

ヶ. ročﾐík 45 43 37 35 0 0 33 31 10 4 0 0 0 0 

Α. ročﾐík 33 32 24 23 0 0 20 20 9 8 0 0 0 0 

Celkem 579 575 410 405 12 12 395 395 84 75 61 60 0 0 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 0 0 0 0 0 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. 3 3 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 

ヱ. ročﾐík 21 21 15 15 1 0 14 15 2 2 9 4 0 0 

ヲ. ročﾐík 24 24 15 15 0 0 20 20 3 3 4 1 0 0 

ン. ročﾐík 15 15 8 8 0 0 7 7 8 8 1 0 0 0 

ヴ. ročﾐík 12 12 7 7 0 0 8 8 4 4 0 0 0 0 

Celkem 75 75 46 46 1 0 52 53 17 17 5 5 0 0 

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

 
Celkem Dívky HudeHﾐí Kolektivﾐí 

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

ヱ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

ヲ. ročﾐík 1 1 1 1 1 1 0 0 

ン. ročﾐík 1 0 1 0 1 0 0 0 

ヴ. ročﾐík 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2 1 2 1 2 1 0 0 
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2.2 Hudební obor 

Klavírﾐí odděleﾐí patří v ﾐaší škole k ﾐejvětšíﾏ – v klavírﾐíﾏ odděleﾐí v┞učovalo 9 pedagogů. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ4/15 nebyla v┞hlášeﾐa v oHoru hr┞ ﾐa klavír Národﾐí soutěž základﾐíIh 
uﾏěleIkýIh škol pořádaﾐá Miﾐisterstveﾏ školství, ﾏládeže a tělovýIhov┞ ČR. 
ŽáIi tradičﾐě prezeﾐtovali výsledk┞ své práIe ﾐa veřejﾐýIh v┞stoupeﾐíIh – žákovské koﾐIert┞, 
hudeHﾐí podvečer┞, třídﾐí Hesídky, výIhovﾐé koﾐIert┞, koncertech Klasika Viva. Výzﾐaﾏﾐá 
H┞la spolupráIe klavírﾐího odděleﾐí s dalšíﾏi oHor┞ a odděleﾐíﾏi ふkorepetiIe, doprovod┞, 
koﾏorﾐí hra …ぶ. 
Dva pedagogové z klavírﾐího odděleﾐí se pravidelﾐě účastﾐili v ráﾏIi dalšího vzděláváﾐí 
pedagogiIkýIh praIovﾐíků akreditovaﾐýIh seﾏiﾐářů pořádaﾐýIh MetodiIkýﾏ Ieﾐtreﾏ 
Jaﾐáčkov┞ Akadeﾏie ﾏúziIkýIh uﾏěﾐí v Brﾐě.  
Nejtaleﾐtovaﾐější žáIi se zúčastﾐili řad┞ soutěží, ﾐa ﾐiIhž získali řadu oIeﾐěﾐí ふviz soutěžeぶ. 
Nejvýzﾐaﾏﾐějšíﾏi oIeﾐěﾐíﾏi klavíristů H┞lo ン. ﾏísto klavírﾐího dua Bočková-ŠeHestová 
v klavírﾐí soutěži Per Quattro Maﾐi, ヲ. ﾏísto téhož dua v soutěži Čt┞ři ruIe ﾐa klávesáIh, zlaté 
pásﾏo dua Kaﾏlarová-Filipová v regioﾐálﾐí přehlídIe čt┞řručﾐí hr┞ a hry ﾐa dva klavír┞ a zlaté 
pásﾏo v Barbory Filipové ﾐa přehlídIe Mládí a Bohuslav Martiﾐů ふvšeIhﾐ┞ žák┞ﾐě jsou ze tříd┞ 
Jaﾐ┞ Valeﾐtovéぶ. 
Klavír┞ se v┞učoval┞ v hlavﾐí Hudově škol┞ a v ﾏístě posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí v HaﾐušoviIíIh. 
V sídle škol┞ ﾐa adrese Žerotíﾐova ヱヱ H┞la žákůﾏ ﾐaHídﾐuta výuka hr┞ ﾐa akordeoﾐ, která ﾏá 
v Šuﾏperku dlouholetou tradiIi. Kroﾏě výuk┞ tohoto ﾐástroje ﾏají žáIi ﾏožﾐost ﾐavštěvovat 
výuku hry na keyboard, která jsou v┞učováﾐa iﾐdividuálﾐí i skupiﾐovou forﾏou. Škola ﾏěla 
v oHlasti hr┞ ﾐa ke┞Hoard své zastoupeﾐí v ヲ. ročﾐíku ﾐesoutěžﾐí přehlídky hr┞ ﾐa teﾐto ﾐástroj 

žáků šuﾏperského a jeseﾐiIkého okresu, kterou ﾐaše škola v letošﾐíﾏ roIe pořádala. 

V odděleﾐí sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů v┞učovalo ヵ pedagogů v kﾏeﾐové škole i ﾐa poHočIe 
v HaﾐušoviIíIh. V odděleﾐí sﾏ┞čIovýIh ﾐástrojů se projevuje v posledﾐíIh leteIh poﾐěkud 
v┞šší zájeﾏ žáků, ﾐež toﾏu H┞lo v minulosti. Škola ﾐadále podporuje výuku hry ﾐa t┞to ﾐástroje 
fiﾐaﾐčﾐě zvýhod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 v Koﾏorﾐíﾏ sﾏ┞čIovéﾏ orIhestru, který dosahuje v současﾐé doHě 
velﾏi doHré úrovﾐě. Na čiﾐﾐosti orIhestru se výzﾐaﾏﾐě podílejí všiIhﾐi pedagogové 
sﾏ┞čIového odděleﾐí. 
V ráﾏIi sﾏ┞čIového odděleﾐí půsoHilo ﾐěkolik koﾏorﾐíIh uskupeﾐí ze tříd┞ Leﾐk┞ NezHedové, 
která se úspěšﾐě účastﾐila řad┞ soutěží a přehlídek ふﾐapř. Karel Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus, 
Mládí a Bohuslav Martiﾐůぶ.   
V k┞tarovéﾏ odděleﾐí v┞učovali tři pedagogové. V letošﾐíﾏ roIe vzﾐikl pod vedeﾐíﾏ Elišk┞ 
Purkertové k┞tarový orIhestr, který se v ﾐěkolika v┞stoupeﾐíIh úspěšﾐě prezeﾐtoval na 

veřejﾐosti.  
ŽáIi odděleﾐí se prezentovali ﾐa veřejﾐýIh akcíIh )UŠ – hudeHﾐí podvečer┞, koncerty, 

verﾐisáže, výIhovﾐé projekt┞ pro )Š a MŠ.  
V pěveIkéﾏ odděleﾐí v┞učovali dva pedagogové sólovéﾏu zpěvu. ŽáIi tohoto odděleﾐí 
úspěšﾐě reprezeﾐtovali školu v soutěžíIh, v soutěži pořádaﾐé MŠMT postoupili do ﾐárodﾐího 
kola, kterého se ze zdravotﾐíIh důvodů ﾐeﾏohli zúčastﾐit. 
V deIhovéﾏ odděleﾐí v┞učovalo ヶ pedagogů. ŽáIi tohoto odděleﾐí plﾐili předﾏět koﾏorﾐí hra 

formou hry v deIhovéﾏ orIhestru, který uskutečﾐil řadu v┞stoupeﾐí pro potřeH┞ Města 
Šuﾏperka, nebo formou hry v řadě koﾏorﾐíIh uskupeﾐí. 
DeIhový orIhestr spolupraIuje trvale se čleﾐ┞ deIhového orIhestru Moravští ﾏuzikaﾐti. 
V┞vrIholeﾐíﾏ čiﾐﾐosti oHou orIhestrů ﾐa půdě škol┞ H┞lo společﾐé v┞stoupeﾐí v ráﾏIi Dﾐů 
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evropské hudH┞ ﾐa školﾐí zahradě, které se setkalo s ﾏiﾏořádﾐýﾏ ohlaseﾏ puHlika, Festival 

Ad┞ Rulíška v Rudě ﾐad Moravou ﾐeHo krajské přehlídk┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol HudHa 
v květeIh v Olomouci.. 

ŽáIi deIhového odděleﾐí se ve sledovaﾐéﾏ oHdoHí účastﾐili soutěží základﾐíIh uﾏěleIkýIh 
škol – výsledk┞ a uﾏístěﾐí jedﾐotlivýIh žáků jsou v oddíle Soutěže. 
V ráﾏIi deIhového odděleﾐí úspěšﾐě praIují ve třídě Aﾐtoﾐíﾐa Miﾐáře dva koﾏorﾐí souHor┞ 
– CvrčIi a Grazioso, které reprezeﾐtují školu ﾐa ﾏﾐoha kulturﾐíIh akIíIh ﾐa veřejﾐosti. 
Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱヴ/ヱヵ vzﾐikl spojeﾐíﾏ koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru a deIhového 
orIhestru velký sﾏíšeﾐý orIhestr škol┞, který provedl svitu G. F. Händela Hudba k ohňostroji. 
K hlavﾐíﾏ Iílůﾏ předﾏětu hudeHﾐí ﾐauka patří posk┞tﾐout žákůﾏ základﾐí hudeHﾐí přehled, 
utvářet osoHﾐost žáka, rozvíjet jeho hudeHﾐost, vědoﾏosti, sIhopﾐosti, dovedﾐosti a ﾐáv┞k┞, 
oHjevovat zajíﾏavost hudH┞ a uﾏožﾐit žákůﾏ sezﾐáﾏit se s ﾐěkterýﾏi příklad┞ kvalitﾐí vážﾐé 
hudby. HudeHﾐí ﾐauka je v souladu s osﾐovaﾏi a učeHﾐíﾏi pláﾐ┞ poviﾐﾐýﾏ předﾏěteﾏ, 
o uvolﾐěﾐí z doIházk┞ rozhoduje ve výjiﾏečﾐýIh případeIh ﾐa základě doporučeﾐí učitelk┞ 
hudeHﾐí ﾐauk┞ ředitel. VšiIhﾐi uvolﾐěﾐí žáIi skládají zkoušku ze zﾐalostí předepsaﾐého 
rozsahu hudeHﾐí ﾐauk┞. 
Pedagogové a žáIi hudeHﾐí ﾐauk┞ uspořádali pro děti ﾏateřskýIh škol hudeHﾐí pohádku 
Hurvíﾐkov┞ pohádk┞, jejíﾏž Iíleﾏ H┞lo oslovit poteﾐIioﾐálﾐí uIhazeče o studiuﾏ v ﾐaší škole. 

2.3 Taneční obor 

Taﾐečﾐí oHor H┞l v┞učováﾐ ve dvou ﾏísteIh posk┞tovaﾐého vzděláváﾐí – v hlavﾐí Hudově 
Žerotíﾐova ヱヱ v Šuﾏperku a v JiﾐdřiIhově. V┞učovali ho dva pedagogičtí praIovﾐíIi.  
Taﾐečﾐí oHor uspořádal tři Ielovečerﾐí koﾐIert┞ ふdva v šuﾏperskéﾏ divadle a jedeﾐ 
v kulturﾐíﾏ doﾏě v HaﾐušoviIíIhぶ, které se setkal┞ s ﾏiﾏořádﾐýﾏ ohlaseﾏ. ŽáIi taﾐečﾐího 
oboru reprezeﾐtovali školu v řadě soutěží a přehlídek, v ﾐiIhž se uﾏístili ﾐa předﾐíIh ﾏísteIh 
v IelostátﾐíIh koleIh ふviz oddíl Soutěžeぶ. 
Učitelka taﾐečﾐího oHoru Marie Jirﾏaﾐová získala za svou pedagogiIkou práIi Ceﾐu Města 
Šuﾏperka za rok ヲヰヱヴ. 

2.4 Výtvarný obor 

V upl┞ﾐuléﾏ školﾐíﾏ roIe v┞učoval výtvarﾐý oHor jeden aprobovaný pedagog. ŽáIi výtvar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 výstav ふviz soutěžeぶ. Výtvarﾐý oHor se podílel ﾐa přípravě upoﾏíﾐkovýIh 
předﾏětů 4. ročﾐíku Ielostátﾐí soutěže v iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu a ﾐa Evropskéﾏ 
dnu hudby. Někteří žáIi oHoru získali oIeﾐěﾐí výtvarﾐé soutěže Madaﾏe Huﾏaﾐité v Praze. 

Společﾐě s pedagogy se žáIi výtvarﾐého oHoru zúčastﾐili výletu za kulturﾐíﾏi paﾏátkaﾏi 
České repuHlik┞. 
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2.5 Literárně dramatický obor 

V roce 2014/15 pracoval ve škole literárﾐě draﾏatiIký oHor, který reprezeﾐtoval školu ﾐa řadě 
soutěží a v┞stoupeﾐí. ŽáIi oHoru se zúčastﾐili s v┞stoupeﾐíﾏ i Evropského dﾐe hudH┞.  Ve 

spolupráIi se spolkeﾏ Galiﾏat┞áš se škola spolupodílela ﾐa orgaﾐizaIi ヴ. ročﾐíku Ielostátﾐí 
soutěže v iﾐterpretaIi koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu pro žák┞ základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol. 

3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok  2014/2015 

Škola uspořádala ve školﾐíﾏ roIe řadu akIí pro veřejﾐost, ﾐa kterýIh v┞stoupili žáIi škol┞, 
učitelé a koﾏorﾐí souHor┞. Návštěvﾐost koﾐIertů je staHilizovaﾐá a srovﾐatelﾐá s upl┞ﾐulýﾏ 
rokem. Ve sledovaﾐéﾏ oHdoHí je ﾏožﾐé koﾐstatovat, že převážﾐá většiﾐa akIí ﾏěla v┞sokou 
úroveň jak v oblasti dramaturgie, tak v oHlasti iﾐterpretaIe děl. 
 

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014/2015 

)áří 
ヶ. září DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ v Šuﾏperku 

Říjeﾐ 

ン. říjﾐa Oči dokořáﾐ - verﾐisáž – ŠterﾐHerk 

ヴ. říjﾐa 
DeIhové kviﾐteto - v┞stoupeﾐí s pásﾏeﾏ K. Poláčka - Rychnov nad 

Kﾐěžﾐou 

13. říjﾐa HudeHﾐí podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

16. – ヱΑ. říjﾐa Karerl Ditters a hudeHﾐí klasiIisﾏus – Vidnava 

ヲヰ. říjﾐa  K┞tarový podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

ヲン. říjﾐa Předáﾐí Ieﾐ výtvarﾐé soutěže Madaﾏe Huﾏaﾐité - Praha 

ンヰ. říjﾐa Třídﾐí koﾐIert – Valeﾐtová 

Listopad 

3. listopadu HudeHﾐí podvečer 

6. – 7.  listopadu Město čte kﾐihu - čteﾐářská štafeta )Š 

6.. – 7. listopadu Per Quattro Mani, Brno 

8. – 9. listopadu 
IV. ročﾐík Ielostátﾐí soutěže základﾐíIh uﾏěleIkýIh škol v interpretaci 

koﾐIertﾐího ﾏelodraﾏu 

9. listopadu Město čte kﾐihu – v┞stoupeﾐí TO 

15. listopadu Noc divadel – v┞stoupeﾐí deIh. odd. – žestě 

24. listopadu K┞tarový podvečer 

25. listopadu Třídﾐí Hesídka – Švédová - sál )UŠ Šuﾏperk, 
25. listopadu Učitelský koﾐIert – Klášterﾐí kostel 

Prosinec 

1. prosince HudeHﾐí podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

3. prosince KoﾐIert sﾏ┞čIového orIhestru - Klášterﾐí kostel Šuﾏperk 

4. prosince KoﾐIert klavírﾐího odděleﾐí – Klášterﾐí kostel Šuﾏperk 

4. prosince Verﾐisáž výstav┞ NeHe – Galerie )áﾏeček VikýřoviIe 

5. prosince V┞stoupeﾐí DeIhového orIhestru )UŠ Šuﾏperk – Mikulášský průvod 

5. prosince Váﾐočﾐí koﾐIert – křest varhaﾐ – koﾐIertﾐí sál škol┞ 
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9. prosince Třídﾐí Hesídka – Macek – (sál )UŠ Šuﾏperkぶ 
10. prosince KoﾐIert deIhového odděleﾐí – kaple Klášterﾐího kostela 

11. prosince Třídﾐí Hesídka – Johﾐová – sál )UŠ Šuﾏperk 

12. prosince Váﾐočﾐí koﾐIert HaﾐušoviIe 

15. prosince Váﾐočﾐí koﾐIert – Divadlo Šuﾏperk 

16. prosince Třídﾐí Hesídka – KoIůrek - sál )UŠ Šuﾏperk 

18. prosince KoﾐIert pěveIkého odděleﾐí – Klášterﾐí kostel 
19. prosince Třídﾐí Hesídka – Todeková, ふ„Koﾏíﾐ“ぶ 
19. prosince Třídﾐí Hesídka – )áﾏečﾐíková 

19. prosince 
Výstava praIí žáků VO s doprovodﾐýﾏ prograﾏeﾏ – Čítárﾐa M. R. 
Štefáﾐika 

18. prosince Koledy u radnice – DeIhový orIhestr )UŠ 

Leden 

8. ledna Třídﾐí Hesídka – Nováková - sál )UŠ Šuﾏperk 

11. ledna KoﾐIert Koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru v Rudě ﾐad Moravou 

12. ledna  HudeHﾐí podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

14. ledna Třídﾐí Hesídka – Vočka, Karlíková - sál )UŠ Šuﾏperk 

20. ledna Třídﾐí Hesídka – NezHedová – sál )UŠ Šuﾏperk 

22. ledna Verﾐisáž výstav┞ VO v KD 

23. ledna Přehlídka taﾐečﾐího oHoru – Divadlo Šuﾏperk 

27. ledna KoﾐIert sﾏ┞čIového odděleﾐí - Klášterﾐí kostel Šuﾏperk 

Úﾐor 

úﾐor Výstava žáků výtvarﾐého oHoru - Důﾏ kultur┞ Šuﾏperk 

20. úﾐora Třídﾐí koﾐIert – Valeﾐtová 

ヲン. úﾐora HudeHﾐí podvečer ふsál )UŠぶ 
Březeﾐ 

ヱン. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert – Miﾐář – kaple Klášterﾐího kostela 

ヱヶ. Hřezﾐa HudeHﾐí podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

ヱΑ. Hřezﾐa Třídﾐí Hesídka – Hrdiﾐová – sál )UŠ Šuﾏperk 

27. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert – Hrdiﾐová, KoIůrek, Vočka - Klášterﾐí kostel 
Šuﾏperk 

ンヰ. Hřezﾐa K┞tarový podvečer -  sál )UŠ Šuﾏperk 

ンヱ. Hřezﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert – Valeﾐtová - Klášterﾐí kostel Šuﾏperk 

Duben 

13. dubna HudeHﾐí podvečer - sál )UŠ Šuﾏperk 

15. dubna AHsolveﾐtský koﾐIert – Švédová, Štědroňová, Nováková, Johﾐová – 

kaple Klášterﾐího kostela 

20. dubna KoﾐIert k┞tarového odděleﾐí - kaple Klášterﾐího kostela  
20. dubna Veselé ﾏuziIírováﾐí oHřadﾐí síň HaﾐušoviIe 

20. dubna Třídﾐí Hesídka – Hloch – sál )UŠ Šuﾏperk 

23. dubna KoﾐIert koﾏorﾐího souHoru Grazioso – kaple Klášterﾐího kostela 

17. dubna AHsolveﾐtský koﾐIert – Šiﾏa, Slavíčková ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk, 
18:00) 

22. dubna KoﾐIert žákovské korepetiIe ふKlášterﾐí kostel Šuﾏperk ヱΒ:ヰヰぶ 
25. dubna HudHa v květeIh - festival )UŠ OloﾏouIkého kraje - Olomouc 

29. dubna KoﾐIert klavírﾐí korepetiIe a čt┞řručﾐí hr┞ - Klášterﾐí kostel 
Květeﾐ 
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ヴ. květﾐa V┞stoupeﾐí deIhového orIhestru – Městský úřad Šuﾏperk – Paﾏátﾐík 
Bratrušov 

11. – ヱヴ. květﾐa Hurvíﾐkov┞ hudeHﾐí pohádk┞ – sál )UŠ Šuﾏperk 

ヱン. květﾐa HudeHﾐí podvečer, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΒ:ヰヰぶ 
ヱヴ. květﾐa Třídﾐí Hesídka – Štědroňová – sál )UŠ Šuﾏperk 

ヱΒ. květﾐa Třídﾐí Hesídka – Juřička – sál )UŠ Šuﾏperk 

ヲヱ. květﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert – Johﾐová, Jurčíková - Klášterﾐí kostel 
ヲヲ. květﾐa Třídﾐí Hesídka – Todeková – sál )UŠ Šuﾏperk 

ヲン. květﾐa Koﾐzervatoř EvaﾐgeliIké akadeﾏie – setkáﾐí - )UŠparáda 

ヲヵ. květﾐa KoﾐIert deIhového odděleﾐí - kaple Klášterﾐího kostela 

ヲΒ. květﾐa Třídﾐí Hesídka – Slavíčková – sál )UŠ Šuﾏperk 

ヲΒ. květﾐa AHsolveﾐtský koﾐIert – Davidová, Jurčíková, Johﾐová - Klášterﾐí kostel 
ヲΓ. květﾐa NoI kostelů 

ヲΓ. květﾐa Přehlídka taﾐečﾐího oHoru, Divadlo Šuﾏperk 

Červeﾐ 

červeﾐ Výstava žáků výtvarﾐého oHoru Důﾏ kultur┞ Šuﾏperk 

ヴ. červﾐa Verﾐisáž výstav┞ - Vlastivědﾐé ﾏuzeuﾏ 

ヵ. červﾐa Taﾐečﾐí učitel roku - TCP Praha 

ヱヲ. červﾐa PříHěh Hez koﾐIe - v┞stoupeﾐí TO - KD HaﾐušoviIe, výIhovﾐé koncerty 

pro )Š 

ヱヵ. červﾐa Třídﾐí koﾐIert – Valeﾐtová 

ヱヵ. červﾐa Třídﾐí Hesídka – Purkertová 

ヱヵ. červﾐa Verﾐisáž výstav┞ praIí VO - DK Šuﾏperk 

ヱΑ. červﾐa )ávěrečﾐý koﾐIert koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru - Klášterﾐí kostel 
Α. červﾐa Třídﾐí Hesídka – Štědroňová, ふsál )UŠ Šuﾏperk, ヱΑ:ヰヰぶ 
ヱΓ. červﾐa Evropský deﾐ hudH┞ ふ)UŠ Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱぶ 
ヲヴ. červﾐa Výtvarﾐá e┝kurze – Olomouc 

ヲΑ. červﾐa 
Festival Ád┞ Rulíška – v┞stoupeﾐí deIhového orIhestru – Ruda nad 

Moravou 
 

4 Soutěže 

Jﾏeﾐovité výsledk┞ a uﾏístěﾐí jsou zaIh┞Ieﾐ┞ v přehledové taHulIe. 
 

Národﾐí soutěž )UŠ 

pořádaﾐá Miﾐisterstveﾏ školství, ﾏládeže a tělovýIhovy ČR ヲヰヱヴ-15 

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 sólovéﾏ a koﾏorﾐíﾏ zpěvu ふヲヴ. ヲ. ヲヰヱヵ, Šuﾏperkぶ 

Terezie Veﾐoušová 0. ヱ. ﾏísto s postupem Yvoﾐa Jurčíková 

Alexandra Fleková I. ン. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 

Kateřiﾐa Kuklová II. ン. ﾏísto Yvoﾐa Jurčíková 



)ákladﾐí uﾏěleIká škola, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ 

)práva o čiﾐﾐosti )ákladﾐí uﾏěleIké škol┞, Šuﾏperk, Žerotíﾐova ヱヱ za školﾐí rok ヲヰヱヴ/ヲヰヱヵ 
- 14 - 

Sára Vašíčková II. ヱ. ﾏísto s postupeﾏ MarIela Nováková 

Adéla Štěpáﾐová IV. ヲ. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 

Aﾐﾐa Žůrková IV. ヲ. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 

BarHora Kuklová V. ン. ﾏísto Yvona Jurčíková 

Lukáš Rozsíval V.b ヱ. ﾏísto s postupeﾏ Yvoﾐa Jurčíková 

Jaﾐa Klíčová VI. ヲ. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 

Leﾐka SIhröﾏﾏerová VI. paﾏětﾐí list Haﾐa Johﾐová 

Aﾐežka Rozsívalová VIII. ヱ. ﾏísto s postupeﾏ Yvoﾐa Jurčíková 

Eliška SuIhoﾏelová IX. ヱ. ﾏísto s postupem Haﾐa Johﾐová 

Aﾐﾐa Žůrková+Adéla Štěpáﾐová II. ヱ. ﾏísto s postupeﾏ Haﾐa Johﾐová 

Eliška SuIhoﾏelová+Aﾐežka 
Rozsívalová 

III. ヱ. ﾏísto s postupeﾏ Haﾐa Johﾐová 

    

Okresﾐí kolo ve hře deIhové žesťové ﾐástroje a HiIí ふヴ. ン. ヲヰヱヵ, LoštiIeぶ 

Štěpáﾐka Valeﾐtová I. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Matěj Doležal I. ヱ. ﾏísto s postupem Toﾏáš Bartošek 

Adaﾏ Štěpáﾐ III. ヱ. ﾏísto s postupem Petr KoIůrek 

Aﾐtoﾐíﾐ Štrpka IV. ヲ. ﾏísto Toﾏáš Bartošek 

Adaﾏ Pospíšil VII. ヱ. ﾏísto s postupem Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Jiří Pospíšil VII. ヱ. ﾏísto s postupem Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

David Valouch VIII. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Kateřiﾐa Kvapilová III. ヲ. ﾏísto Toﾏáš Bartošek 

    

Okresﾐí kolo ve hře ﾐa dřevěﾐé deIhové ﾐástroje ふヵ. ン. ヲヰヱヵ, MohelﾐiIeぶ 

)uzaﾐa Kaﾏlarová III. ヲ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Markéta Toroﾐi IV. ン. ﾏísto MarIela Nováková 

Tereza Tesařová IV. ヲ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Julie KuHíčková IV. ヱ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Martiﾐa Plháková V. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Vaﾐessa Kreiﾐerová V. ヱ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Adéla Rýzﾐarová VI. ヲ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Kr┞štof Mai┝ﾐer II. ヲ. ﾏísto Heleﾐa Štědroňová 

LuIie Brostíková III. ヲ. ﾏísto MarIela Nováková 

Kristýﾐa Čﾏakalová IV. ン. ﾏísto MarIela Nováková 

Vanessa Nitsche I. ヲ. ﾏísto Jiří HloIh 

Ladislav MlčoIh VII. ヱ. ﾏísto Jiří HloIh 

Krajské kolo v sólovéﾏ a koﾏorﾐíﾏ zpěvu ふヱヱ. ン. ヲヰヱヵ, )UŠ Žerotíﾐ OloﾏouIぶ 

Terezie Veﾐoušová 0. ヱ. ﾏísto Yvoﾐa Jurčíková 

Sára Vašíčková II. ヱ. ﾏísto MarIela Nováková 

Lukáš Rozsíval V.b ヲ. ﾏísto Yvoﾐa Jurčíková 

Aﾐežka Rozsívalová VIII. ヱ. ﾏísto Yvoﾐa Jurčíková 

Aﾐﾐa Žůrková + Adéla Štěpáﾐová II. ヲ. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 

Eliška SuIhoﾏelová+Aﾐežka Rozsívalová III. ヱ. ﾏísto Haﾐa Johﾐová 
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Krajské kolo ve hře deIhové žesťové ﾐástroje ふヲヴ. ン. ヲヰヱヵ, ŠterﾐHerkぶ 

Matěj Doležal I. ヲ. ﾏísto Toﾏáš Bartošek 

Adaﾏ Štěpáﾐ III. ヲ. ﾏísto Petr KoIůrek 

Adaﾏ Pospíšil VII. ヱ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

Jiří Pospíšil VII. ヲ. ﾏísto Aﾐtoﾐíﾐ Miﾐář 

    

Okresﾐí kolo – přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふヱヴ. ン. ヲヰヱヵ, )áHřehぶ 

Hoﾐza jede z kopečka I. Postup do krajského kola Marie Jirﾏaﾐová 

Skládačka II. Postup do krajského kola Marie Jirﾏaﾐová 

Chlapík z Vídﾐě II. OIeﾐěﾐí za výHěr a zpraIováﾐí 
hudby 

Marie Jirﾏaﾐová 

V HarváIh duh┞ II. postup do krajského kola Jiřiﾐa Kokešová 

Kdo si hraje, ﾐezloHí II. OIeﾐěﾐí za Iitlivé propojeﾐí 
techniky lidového a současﾐého 
tance 

Marie Jirﾏaﾐová 

Jarﾏarečﾐí III. OIeﾐěﾐí za eﾐergiIký taﾐečﾐí projev Jiřiﾐa Kokešová 

Nezapoﾏeň III. Postup do krajského kola Jiřiﾐa Kokešová 

Oknem do zahrady III. Postup do krajského kola Marie Jirﾏaﾐová 

U včelíﾐa IV. Postup do krajského kola Marie Jirﾏaﾐová 

O čeﾏ sﾐíﾏ V.a OIeﾐěﾐí za poetiIké provedeﾐí 
skladby 

Marie Jirﾏaﾐová 

Oladabadabadam V.a OIeﾐěﾐí za ﾐápadité zpraIováﾐí 
hudeHﾐí předloh┞ 

Marie Jirﾏaﾐová 

Pod širýﾏ ﾐeHeﾏ V.a Postup do krajského kola Marie Jirﾏaﾐová 

Krajské kolo – přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふヲヵ. ヴ. ヲヰヱヵ, )áHřehぶ 

Hoﾐza jede z kopečka I. Postup do ústředﾐího kola Marie Jirﾏaﾐová 

Skládačka II. OIeﾐěﾐí za poh┞Hovou připraveﾐost a 
výHěr hudH┞ 

Marie Jirﾏaﾐová 

V HarváIh duh┞ II. OIeﾐěﾐí za jeﾏﾐost v poh┞Hu Jiřiﾐa Kokešová 

Nezapoﾏeň III. OIeﾐěﾐí za Iitlivé koﾐtakt┞ a vzájeﾏﾐé 
vztahy 

Jiřiﾐa Kokešová 

Oknem do zahrady III. OIeﾐěﾐí za uﾏěleIkou hodﾐotu 
choreografie 

Marie Jirﾏaﾐová 

U včelíﾐa IV. OIeﾐěﾐí za d┞ﾐaﾏiku v taﾐIi Marie Jirﾏaﾐová 

Pod širýﾏ ﾐeHeﾏ V.a OIeﾐěﾐí za souzﾐěﾐí hudH┞ s poh┞Heﾏ Marie Jirﾏaﾐová 

Krajské kolo – přehlídka taﾐečﾐího oHoru ふヵ. – 7. 6. 2015, Pardubice) 

Hoﾐza jede z kopečka I. Diplom za humor, hravost a přirozeﾐost Marie Jirﾏaﾐová 

Ostatﾐí soutěže 

Krajská postupová přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe – Artaﾏa ふヲΒ. ン. ヲヰヱヵ, Prostějovぶ 

Kdo si hraje, ﾐezloHí Jirﾏaﾐová ﾐávrh ﾐa postup do Ielostátﾐího kola 

Skládačka Jirﾏaﾐová  

Fotka Kokešová cena poroty za interpretaci v tanci 
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Jarﾏarečﾐík Kokešová cena poroty za atﾏosféru 

Krajská postupová přehlídka sIéﾐiIkého taﾐIe – Artaﾏa ふヱΒ. ヴ. ヲヰヱヵ, Prostějovぶ 

Oladabadabadam Jirﾏaﾐová příﾏý postup do Ielostátﾐího kola 

Pod širýﾏ ﾐeHeﾏ Jirﾏaﾐová ﾐoﾏiﾐaIe ﾐa postup do Ielostátﾐího kola 

O čeﾏ sﾐíﾏ Jirﾏaﾐová nominace na postup do Ielostátﾐího kola 

Jiﾐý úhel pohledu Kokešová Ieﾐa porot┞ za práIi s prostoreﾏ 

   

Krajská přehlídka taleﾐtovaﾐýIh klavíristů ふヱ. ヴ. ヲヰヱヵ, Prostějovぶ 

Tř. Iriﾐ┞ Švédové Aleš Jaﾐderka, MiIhaela Vepřeková, Martiﾐa Vepřeková, Eleﾐ 
Aﾐﾐa Mrázková, Sofia HořčiIová 

Tř. Jaﾐ┞ Valeﾐtové BarHora Filipová, Kateřiﾐa ŠeHestová 

Per Quattro Mani, Brno 7. – 8. 11. 2014 

ŠeHestová – Bočková ふValeﾐtováぶ 3. cena 

Čtyři ruIe ﾐa klávesáIh, Karlovy Vary ヲヱ. – 22. listopad 2014 

ŠeHestová, Bočková ふValeﾐtováぶ 2. ﾏísto 

Regioﾐálﾐí soutěžﾐí přehlídka čtyřručﾐí hry a hry ﾐa dva klavíry ふ)UŠ Iši Krejčího OloﾏouIぶ 

Kaﾏlarová, Filipová ふValeﾐtováぶ zlaté pásﾏo 

zvláštﾐí oIeﾐěﾐí 
  

ヴヵ. ročﾐík přehlídky dětskýIh pěveIkýIh sHorů )latá lyra ヲヰヱヵ ふヱΒ. ヴ. ヲヰヱヵ, Šuﾏperkぶ 

Koﾏorﾐí sHor )UŠ Šuﾏperk  Haﾐa Johﾐová  

)UŠPARÁDA aﾐeH hudeHﾐí ﾏiﾐiﾏaratoﾐ – přehlídka souHorů )UŠ ふヲン. ヵ. ヲヰヱヵ, Koﾐzervatoř 
EvaﾐgeliIké akadeﾏie OloﾏouI( 

Tř. Aﾐtoﾐíﾐa Miﾐáře  CvrčIi, Grazioso 

Mládí a Bohuslav Martiﾐů ふヵ. – Α. ヵ. ヲヰヱヵ, Poličkaぶ 

MiIhaela Veﾐosová 5 – 6 let, housle Hroﾐzové pásﾏo Leﾐka NezHedová 

Eliška Kliﾏešová 7 – 8 let, housle Hroﾐzové pásﾏo Leﾐka NezHedová 

BarHora Filipová 11 – ヱヲ let, klavír zlaté pásﾏo Jaﾐa Valeﾐtová 

ヲ. ročﾐík ﾐesoutěžﾐí přehlídky ve hře ﾐa EKN žáků okresu Jeseﾐík a Šuﾏperk ふン. ヶ. ヲヰヱヵ, 
Šuﾏperkぶ 

Tř. Fraﾐtiška Havelk┞, Josefa MaIka, Yvoﾐ┞ Jurčíkové 

 

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tovat výuku podle školﾐího vzdělávaIího programu v příslušﾐýIh 
ročﾐíIíIh – sledovat průHěžﾐé plﾐěﾐí výstupů ŠVP a provádět průHěžﾐou evaluaIi 
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tohoto dokumentu – teﾐto Iíl je jednou z hlavﾐích priorit pro ﾐásledujíIí oHdoHí a 

úkoleﾏ pro všeIhﾐ┞ pedagog┞; 

 podařilo se stabilizovat doHrou kvalitu Koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru i deIhového 
orIhestru škol┞ a založit sﾏíšeﾐý orIhestr škol┞ – je ﾐezH┞tﾐé tato tělesa ve spolupráIi 
se všeﾏi pedagog┞ dále rozvíjet a Hudovat. Perspektivﾐí se jeví spolupráIe deIhového 
orchestru s Moravskýﾏi ﾏuzikaﾐt┞ a s Městeﾏ Šuﾏperk. V ﾐastoleﾐéﾏ treﾐdu je 
třeHa pokračovat; 

 podařilo se založit k┞tarový orIhestr – je třeHa podporovat iﾐiIiativu a rozvíjet aktivit┞ 
ﾏladýIh k┞taristů; 

 je třeHa podporovat práIi koﾏorﾐíIh seskupeﾐí ふCvrčIi, Grazioso, koﾏorﾐí uskupeﾐí ve 
sﾏ┞čIovéﾏ, deIhovéﾏ a pěveIkéﾏ odděleﾐíぶ; 

 v ráﾏIi pěveIkého odděleﾐí vzﾐiká v současﾐéﾏ oHdoHí koﾏorﾐí pěveIký sHor; 
 je třeHa dále v┞užívat poteﾐIiál velﾏi v┞soké úrovﾐě taﾐečﾐího oHoru, hledat prostor 

pro ﾏožﾐé uplatﾐěﾐí připravovaﾐýIh Ihoreografií a kroﾏě pravidelﾐě pořádaﾐýIh akIí 
zajistit ve 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 
připravovaﾐýIh Ihoreografií; 

 je ﾐezH┞tﾐé ﾐadále spolupraIovat s výtvarﾐým oborem na prezentaci práIe tohoto 

oHoru ﾐa veřejﾐosti; 
 u ﾐěkterýIh studijﾐíIh zaﾏěřeﾐí došlo k zajištěﾐí kontinuity výuk┞ v případě, kd┞ 

pedagog, který je v důIhodovéﾏ věku postupﾐě předává svůj úvazek začíﾐajíIíﾏu 
pedagogovi (k┞tara, flétﾐa); 

 postupﾐě se daří získávat žák┞ ﾐa hluHoké sﾏ┞čIové ﾐástroje (violoncello a kontrabas); 

 podařilo se rozšířit vzdělávaIí ﾐaHídku o studijﾐí zaﾏěřeﾐí Hra ﾐa varhaﾐ┞, o které je 
z řad veřejﾐosti zﾐačﾐý zájeﾏ; 

 pokračovat v práIi literárﾐě draﾏatiIkého oHoru postupﾐýﾏ ﾐaplﾐěﾐíﾏ všeIh ročﾐíků. 

V jedﾐotlivýIh odděleﾐíIh doIhází k pozvolné geﾐeračﾐí výﾏěﾐě tak, aH┞ došlo k zaIhováﾐí 
kvalit┞ výuk┞, koﾐtiﾐuit┞ a postupﾐéﾏu zapraIováﾐí ﾏladýIh pedagogů Hez zH┞tečﾐého 
častého střídáﾐí v┞učujíIíIh u jedﾐotlivýIh žáků a sﾐížeﾐí kvalit┞ vzdělává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┞ v Šuﾏperku ふdále KRPŠぶ se spolupodílel 
výzﾐaﾏﾐýﾏ způsoHeﾏ ﾐa jedﾐotlivýIh akIíIh škol┞, výkoﾐﾐý výHor se sešel ve školﾐíﾏ roIe 
2014/15 s ohledeﾏ ﾐa četﾐost pořádaﾐýIh akIí a časovou ﾐáročﾐost kurikulárﾐí reforﾏ┞ 
dvakrát ﾐa pravidelﾐé sIhůzi a projedﾐal záležitosti týkajíIí se vzájeﾏﾐé spolupráIe a 
orgaﾐizaIe jedﾐotlivýIh akIí. Čleﾐové výHoru a předseda se setkávali pravidelﾐě ﾐa akIíIh 
pořádaﾐýIh školou a průHěžﾐě H┞li iﾐforﾏováﾐi o všeIh aktivitáIh škol┞. 
V roce 201ヴ/ヱヵ došlo k traﾐsforﾏaIi Kruhu rodičů a přátel základﾐí uﾏěleIké škol┞ 
v Šuﾏperku ﾐa Spolek rodičů a přátel základﾐí uﾏěleIké škol┞ v Šuﾏperku a uvedeﾐí všeIh 
ﾐáležitostí do souladu s ﾐovou legislativou ふpředevšíﾏ ﾐovýﾏ oHčaﾐskýﾏ zákoﾐíkeﾏぶ. 
KoﾏuﾐikaIe ﾏezi školou a rodiči H┞la ﾐa velﾏi doHré úrovﾐi, Hez vzáje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 vůHeI 
uskutečﾐit.  
Škola se připravuje společﾐě s rodiči ﾐa výzﾐaﾏﾐý rok ヲヰヱヵ/ヱヶ, který Hude pro školu rokeﾏ 
juHilejﾐíﾏ - v toﾏto roIe Hude škola slavit Αヰ. výročí svého založeﾐí. 
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)práva o hospodařeﾐí Spolku rodičů a přátel )UŠ v Šuﾏperku za školﾐí rok ヲヰ14/15 

Příjﾏy 

)ůstatek ke ンヰ. ヶ. ヲヰヱ4  ΓΒ ヶヶヲ,ヶヵ Kč  
Příspěvk┞ rodičů  ヴン ヶンヰ,ヰヰ Kč  
KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost  Αヰ ヲヴヶ,ヰヰ Kč  
DotaIe OloﾏouIkého kraje, ﾏěsta Šuﾏperk  ヰ,ヰヰ Kč  
Spoﾐzorské dar┞ ンン ンヴヰ,ヰヰ Kč 

)ájezd┞, soustředěﾐí  ヲ ヰヰヰ,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  ヱΒ ヱΒヰ,ヰヰ Kč  
Soutěže  ヲ ΓヰΒ,ヰヰ Kč  
Úrok┞  ヰ,ヰヰ Kč  
Celkem  ヱΑヰ ンヰヴ,ヰヰ Kč  

Výdaje 

KoﾐIertﾐí čiﾐﾐost  ヲΒ ヵヵヱ,ヰヰ Kč  
AHsolveﾐtské taHlo  Α Γヰヵ,ヰヰ Kč  
)ájezd┞, soustředěﾐí  ヴ ΒΓン,ヰヰ Kč  
Soutěže  ヴヲ ヰンΒ,ヰヰ Kč  
UčeHﾐí poﾏůIk┞  ン ヶΓヰ,ヰヰ Kč  
ÚčetﾐiItví  ヴ ヵヰヰ,ヰヰ Kč  
Poplatek A)UŠ ヲ ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Baﾐkovﾐí poplatk┞  ヲヱヱ,ヰヰ Kč  
Celkem  Γン ΑΒΒ,ヰヰ Kč  
)ůstatek k ンヰ. ヶ. ヲヰヱヵ  ヱΑヵ ヱΑΒ,ヶヵ Kč  

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školﾐíﾏ roIe ヲヰヱ4/15 neproHěhla ze straﾐ┞ ČŠI inspekce ani kontrola. 

8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2014 

Příjﾏ┞ 

 

 

Příjﾏy Ielkeﾏ k ンヱ. ヱヲ. ヲヰ14 13.605.100,71 Kč 

z toho:  

DotaIe od MŠMT a zřizovatele: 11.959.024,ヰヰ Kč 

z toho:  na mzdy   8.708.910,ヰヰ Kč 

  na odvody  3.102.119,ヰヰ Kč 

  na provoz 119.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

  na odpisy 28.995,ヰヰ Kč 

Grant od MÚ Šuﾏperk 21.ヰヰヰ,ヰヰ Kč 

Úplata za vzděláváﾐí 1.579.065,ヰヰ Kč 

)účtováﾐí foﾐdů 5.000,ヰヰ Kč 

Doplňková čiﾐﾐost – proﾐájeﾏ hud. 
ﾐástrojů, prostor 

40.290,ヰヰ Kč 

Ostatﾐí výﾐos┞ 721,71 Kč 
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Výdaje 

 

Neiﾐvestičﾐí výdaje Ielkeﾏ k 31. 12. 2014 13.448.668,39 Kč 

z toho:  

Náklad┞ ﾐa ﾏzd┞ 8.720.175,ヰヰ Kč 

Odvody 2.995.786,ヰヰ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ 141.859,5ヰ Kč 

 )ákoﾐﾐé soIiálﾐí ﾐáklad┞ a pojištěﾐí 113.926,5ヰ Kč 

 Ostatﾐí provozﾐí ﾐáklad┞ 1.516.921,39 Kč 

   Provoz – ﾐájﾏ┞ 150.416,00 Kč 

   Odpisy 28.995,0ヰ Kč 

   Ostatﾐí ﾐáklad┞ 1.337.510,39 Kč 

 

Stav foﾐdů 

 

Stavy foﾐdů k 31. 12. 2014 218.326,92 Kč 

z toho:  

Foﾐd odﾏěﾐ 42.828,83 Kč 

FKSP 89.002,4ヰ Kč 

Foﾐd rezervﾐí 51.305,39 Kč 

FRIM 35.190,3ヰ Kč 

 

Inventarizace majetku 

 

Inventarizace majetku k 31. 12. 2014 4.705.190,0ヴ Kč 

z toho  

DlouhodoHý hﾏotﾐý ﾏajetek 633.817,00 Kč 

DlouhodoHý ﾐehﾏotﾐý ﾏajetek 107.063,5ヰ Kč 

DlouhodoHý droHﾐý hﾏ. majetek 3.778.410,8ヴ Kč 

z toho:  

Provozﾐí ﾏajetek 1.675.894,3ヴ Kč 

UčeHﾐí poﾏůIk┞ 2.843.397,00 Kč 

Majetek v operativﾐí evideﾐIi 926.779,2ヰ Kč 

z toho:  

Dle oHorů 345.730,90 Kč 

Ostatﾐí ﾏajetek 581.048,3ヰ Kč 
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9 Fotogalerie 2014/2015 

1) DeIhový orIhestr škol┞ ﾐa přehlídIe )UŠ OloﾏouIkého kraje HudHa v květeIh 

 

2) V┞stoupeﾐí souHoru CvrčIi v arIiHiskupskéﾏ paláIi v OloﾏouIi 
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3) Grazioso a CvrčIi v OloﾏouIi 
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4) klavírﾐí duo Kaﾏlarová – Filipová přeHírají oIeﾐěﾐí ﾐa přehlídIe čt┞řručﾐí hr┞ 

 

5) Učitelský sHor ﾐa Evropskéﾏ dﾐi hudH┞ 
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6) Hurvíﾐkov┞ pohádk┞ 

 

7) Pohled do publika 
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8) Preﾏiéra k┞tarového orchestru 

 

9)   

K┞tarový orIhestr podruhé
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10) Taﾐečﾐí oHor- Noc divadel 

 

11) V┞stoupeﾐí Koﾏorﾐího sﾏ┞čIového orIhestru 

 


