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1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje 

Název školy dle zřizovací listiny: Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 
Sídlo školy: 787 01 Šumperk 
Právní forma: příspěvková organizace 
Identifikátor právnické osoby: 600 001 706 
IČO: 00 852 333 
IZO: 102 692 378 
Zřizovatel: Olomoucký kraj 
Ředitel školy: PaedDr. František Havelka, Ph.D. 
Zástupce ředitele školy: MgA. Tomáš Bartošek, DiS. 
Rada školy: není ustanovena 
Součásti školy a jejich IZO: Základní umělecká škola 102 692 378 
Místa poskytovaného vzdělávání: Žerotínova 11, 787 01 Šumperk (hudební, taneční obor, 

literárně dramatický obor) 
Dr. E. Beneše 1, 787 01 Šumperk (výtvarný obor) 

 Hynčická 1, 788 33 Hanušovice (hudební obor) 
788 23 Jindřichov 78 (taneční obor) 

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 

Činnost základních uměleckých škol je legislativně vymezena § 109 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších změn a dodatků, vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém 
vzdělávání, učebními plány a osnovami pro ZUŠ, RVP ZUV a ŠVP Základní umělecké školy, 
Šumperk, Žerotínova 11. 
 
V podrobnostech o zřizování, rušení, organizaci, podmínkách, průběhu a délce studia, 
hodnocení a klasifikaci, výši úplaty za vzdělávání a způsobu její úhrady se škola řídí vyhláškou 
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. 
 
Vyučování v jednotlivých oborech a studijních zaměření proběhlo ve všech ročnících všech 
stupňů Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11.  
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Ve školním roce 2020/21 navštěvovalo školu celkem 689 žáků, z toho hudební obor – 
individuální výuka 471 žáků, 96 žáků se vzdělávalo v tanečním oboru, ve výtvarném oboru 
rozvíjelo své nadání 104 žáků a v literárně dramatickém oboru 18 žáků.  
Cílová kapacita školy stanovena na 723 žáků. 
Výuku všech výše uvedených žáků zajišťovalo 37 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci. 
Nástrojovou a hudebně teoretickou výuku v hudebním oboru zajišťovalo 32 kvalifikovaných 
pedagogů. Ve výtvarném oboru výuku zajišťují dva plně kvalifikovaní učitelé. V tanečním 
oboru vyučují dvě učitelky. Obě splňují předpoklad odborné kvalifikace. Výuka literárně 
dramatického oboru byla zajištěna jedním kvalifikovaným pedagogem.   
V hudebním oboru ZUŠ realizovala výuku hry na klavír, akordeon, elektronické klávesové 
nástroje, housle, viola, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, 
saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, tenor, tubu, kytaru, bicí, pěveckou hlasovou výchovu, 
sborový zpěv a hudební teorii. Převažoval zájem o klavír, zobcovou flétnu, kytaru a zpěv. Ve 
výtvarném, literárně-dramatickém a tanečním oboru škola nabízela standardní předmětovou 
skladbu. 

1.3 Materiálně technické zabezpečení školy  

Ve školním roce 2020/21 jsme vyšli z podmínek uplynulého školního roku, kdy jsme v plném 
rozsahu přešli na vedení pedagogické dokumentace elektronicky prostřednictvím programu 
Klasifikace. Od počátku školního roku jsme se kromě běžné výchovně vzdělávací práce 
soustředili na aktivity v rámci projektu OP VVV Šablony II, které byly zaměřeny na následující 
aktivity: 

- koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací 
- vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ 
- vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ 
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
- tandemová výuka v ZUŠ 
- zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ 
- nové metody výuky v ZUŠ 
- zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ 
- projektový den ve škole 
- projektový den mimo školu 
- komunitně osvětová setkávání 

V prvním pololetí sledovaného školního roku bylo naplánováno uskutečnit řadu projektových 
aktivit, které vzhledem k vládním nařízením nemohly být realizovány v předešlém školním 
roce. Jednalo se především o neuskutečněné koncerty, kdy žáci měli již nacvičený repertoár. 
Byly také připraveny realizace projektů, které jsou zaměřeny na větší kolektivy účastníků. Do 
výuky i do projektových akcí opět zasáhla rozhodujícím způsobem pandemie COVID - 19 a s ní 
související uzavření škol (14. října – 24. listopadu 2020; 4. ledna – 14. dubna 2021). Škola tak 
musela znovu zareagovat na nastalou situaci zavedením distanční výuky, během níž jsme 
komunikovali se žáky a výuka probíhala distanční formou přes online platformu MS TEAMS. 
V individuálních případech probíhala distanční výuka po předchozí domluvě alternativní 
formou na jiných platformách (Skype, WhatsApp apod.) Dle potřeby rovněž probíhaly 
telefonické konzultace s žáky i rodiči, pedagogové žákům zasílali výuková videa a další studijní 
materiály. V hudební nauce učitelé připravili pro žáky pravidelné výukové lekce spojené 
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s úlohami v pracovním sešitě. Žáci poté vyhotovená cvičení zasílali zpět mailem. Po celou dobu 
distančního vzdělávání byla zajištěna zpětná vazba, pedagogové pravidelně komunikovali 
s žáky i s rodiči a konzultovali další postup ve výuce. V měsících květnu a červnu, kdy došlo 
k částečnému obnovení prezenční výuky, jsme nemohli s ohledem na vývoj situace řadu akcí 
s větším počtem účastníků realizovat a školní rok byl zakončen tak, že byla zrušena všechna 
veřejná vystoupení. Po částečném rozvolnění opatření se podařilo alespoň natočit jednotlivá 
absolventská vystoupení a prezentovat je online formou na školním Youtube kanálu. 
 
 
Aktivity projektu v 2. sledovaném období květen 2020 – prosinec 2020 

- koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – 5 šablon 
- vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – 7 šablon 
- vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ – 0 šablon 
- sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – 3 šablony 
- tandemová výuka v ZUŠ – 4 šablony 
- zapojení odborníka z praxe do výuky ZUŠ – 1 šablona 
- nové metody výuky v ZUŠ – 2 šablony 
- zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ – 0 šablon 
- projektový den ve škole – 7 šablony 
- projektový den mimo školu – 0 šablon 
- komunitně osvětová setkávání – 7 šablon 

Škola musela znovu zajistit ochranné pomůcky a dodržování stanovených pravidel. Učebny 
byly dovybaveny výpočetní technikou tak, aby bylo možné realizovat distanční výuku ze 
školních učeben.  

1.4 Cíle a přijatá opatření 

Ve školním roce 2020/21, bylo třeba opětovně nastavit krizové řízení školy. Podle usnesení 
vlády byla v době mezi 14. říjnem 2020 a 24. listopadem 2020 a mezi 4. lednem 2021 a 11. 
dubnem 2021 zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce. Veškeré aktivity byly proto znovu 
nasměrovány k řešení mimořádného stavu.  
Škola je již od předchozího školního roku vybavena všemi odpovídajícími hygienickými 
prostředky (dávkovače dezinfekce, jednorázové papírové utěrky, respirátory pro zaměstnance 
…). Režim školy byl uzpůsoben tak, aby docházelo k minimálnímu fyzickému kontaktu 
návštěvníků školy a byla minimalizována možnost nákazy Covid-19. Od 12. dubna 2021 byla 
opět umožněna prezenční výuka formou individuálních konzultací. Započalo rovněž pravidelné 
testování všech zaměstnanců školy, kteří nesplňovali podmínku ukončeného očkování nebo 
prodělané nemoci Covid-19, a to příslušnými antigenními testy. 
Hlavním cílem v oblasti pedagogického procesu bylo splnění výstupů školního vzdělávacího 
programu, postup žáků do vyššího ročníku na základě předepsaných zkoušek a absolutorium 
příslušných stupňů. Stejně jako v předešlém školním roce se zkoušky a příslušná vystoupení 
mimořádně neprováděly před zkušební komisí, ale žáky přezkoušeli vždy příslušní jednotliví 
pedagogové. 
Hlavní platformou distanční výuky byl zvolen systém MS TEAMS, který byl na začátku školního 
roku naistalován do všech pracovních stanic a všichni pedagogové byli v práci s tímto software 
proškoleni. V individuálních případech probíhala výuka na alternativních platformách.  
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1.5 Profil absolventa 

Základní umělecké školy plní v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
změn a dodatků, dvě funkce: 

• poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium některého 
z oborů, systematické základy odborného vzdělání ve zvoleném oboru a vychovat 
z nich zdatné amatéry, kteří jsou schopni samostatně proniknout do struktury a obsahu 
uměleckého díla, 

• svým rozsahem menší, ale zcela nezastupitelnou úlohou ZUŠ je odborná příprava 
výjimečně talentovaných žáků pro budoucí profesionální studium na vyšších stupních 
škol s uměleckým zaměřením. 
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1.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán dalšího vzdělávání 

1. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude v roce 2020/21 zaměřeno především na 
- vzdělávání zaměřené k doplnění a zvýšení odborné kvalifikace, 
- vzdělávání zaměření k prohlubování metodických znalostí a dovedností v oboru, 
-  vzdělávání zaměřené k aktuálním změnám legislativy. 
- vzdělávání zaměřené na oblast počítačové gramotnosti 
Pedagogičtí pracovníci z jednotlivých uměleckých oborů se podle potřeby školy a zájmu 
jednotlivých učitelů zúčastní vybraných kurzů a seminářů, které budou vzdělávací instituce pro 
jejich odborné předměty pořádat. Vybraní pracovníci klavírního oddělení budou pokračovat v 
návštěvách odborných metodických seminářů, které pro klavíristy pořádá Janáčkova 
akademie múzických umění. 
V rámci samostudia se věnují všichni pedagogové studiu instruktivní a přednesové literatury 
ve svém studijním změření. 

2. Vzdělávání nepedagogických zaměstnanců 
Nepedagogičtí zaměstnanci budou pravidelně proškolováni v rámci svých pracovních náplní. 
Rozpočtářka školy se zúčastní proškolení v těchto oblastech: 
- vzdělávání zaměřené k aktuálním změnám legislativy, 
- vzdělávání zaměřeného k prohloubení odborných znalostí a dovedností vykonávané 
práce. 
 
Oblast dalšího vzdělávání je jednou z klíčových oblastí v rámci projektu Šablony II. 
 
Semináře, vzdělávání zaměstnanců školy v roce 2020/2021 – skutečnost 
 

Pedagog č. Obsah dalšího vzdělávání 
3466 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
2. Ostravská setkání s trubkou /Janáčkova konzervatoř Ostrava/ - 8. 10. 2020 

3458 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

3443 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

2. Ostravská setkání s trubkou /Janáčkova konzervatoř Ostrava/ - 8. 10. 2020 
3. Webinář – Profesní průprava zástupců ředitele /NPIČR/ – 6. - 28. 4. 2021 
4. Webinář – Úvod do spisové služby /MAP Šumperk/ - 3. 6. 2021 
5. Aktuality a problémy pracovního práva /OHK Šumperk/ - 22. 6. 2021 
6. Webinář – Zákon o pedagogických pracovnících /ProfiEduca s.r.o./ - 17. 8. 2021 

47481 1. Klávesové nástroje – metodika pro výuku na ZUŠ a SUŠ /Konzervatoř 
Evangelické akademie Olomouc/ - 28. 8. 2020 

2. Komplexní přístup ke klavírní pedagogice /Konzervatoř Brno/ - 7. 6. 2021 
12255 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
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2. Zpěv – metodika pro výuku na ZUŠ a SUŠ /Konzervatoř Evangelické akademie 
Olomouc/ - 28. 8. 2021 

16697 1. Školení – práce v MS Teams /ZUŠ Šumperk/ - 24. 8. 2020 
22319 1. Od Janáčka k současnosti – Hrajeme a učíme již sto let /Konzervatoř Brno/ - 24. 

10. 2020 
24904 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
2. Aktuality a problémy pracovního práva /OHK Šumperk/ - 22. 6. 2021 

34317 1. Seminář moderního tance /Monsignore o.s. Pardubice/ - 17. – 23. 8. 2020 
2. Seminář moderního tance /Monsignore o.s. Pardubice/ - 17. – 23. 8. 2021 

47150 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

39680 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

2841 1. 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů 
na ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

49073 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

2. Webinář – Zákon o pedagogických pracovnících /ProfiEduca s.r.o./ - 17. 8. 
2021 

51522 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 
ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 

2.  
51668 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
55353 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
73451 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
65817 1. Webinář – Využití nových metod ve výuce hudebně teoretických předmětů na 

ZUŠ /NPIČR/ - 2. 2. 2021 
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2 Přehled oborů vzdělávání 
2.1 Základní umělecká škola v číslech 
 
Počty žáků k 30. 9. 2020 

Kód Název Celkem Přípr. 1.st. 2.st. Rozš. SŠ... SPD 

1101 Hra na klavír 155 16 122 17 0 0 0 

1102 Hra na el. kláves. Nástroje 22 2 20 0 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 7 0 6 1 0 0 0 

1201 Hra na housle 55 6 41 8 0 0 0 

1202 Hra na violu 1 0 0 1 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 9 0 5 4 0 0 0 

1204 Hra na kontrabas 1 1 0 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 51 1 45 5 0 0 0 

1301 Hra na zobcovou flétnu 72 13 53 6 0 0 0 

1302 Hra na flétnu (kromě zob.) 15 0 14 1 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 14 0 13 1 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 4 0 2 2 0 0 1 

1307 Hra na trubku 14 0 13 1 0 0 1 

1308 Hra na lesní roh 5 0 5 0 0 0 0 

1309 Hra na pozoun 2 0 1 1 0 0 1 

1310 Hra na tenor 1 0 0 1 0 0 0 

1312 Hra na tubu 1 0 1 0 0 0 0 

1401 Hra na bicí nástroje 4 0 4 0 0 0 0 

1603 Sólový zpěv 38 0 23 15 0 0 1 

SUM Celkem: 471 38 368 65 0 0 3 
 
 

Počty žáků 1. stupně - 30. 9. 2020 

 Celkem Dívky taneční výtvarný obor literárně 
dramatický hudební Kolektivní 

Př. roč 1. 11 6 2 0 0 9 0 

Př. roč 2. 36 28 7 0 0 29 0 

1. ročník 81 58 14 5 0 62 0 

2. ročník 102 70 9 17 0 76 0 

3. ročník 83 59 11 16 2 54 0 

4. ročník 81 63 12 14 5 50 0 
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5. ročník 72 50 16 9 2 45 0 

6. ročník 59 41 7 10 0 42 0 

7. ročník 57 42 7 6 5 39 0 

Celkem 582 417 85 77 14 406 0 
 

Počty žáků 2. stupně - 30. 9. 2020 
 Celkem Dívky taneční výtvarný obor literárně dramatický hudební Kolektivní 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 0 0 

1. ročník 50 35 6 11 2 31 0 

2. ročník 31 21 2 15 1 13 0 

3. ročník 20 16 2 1 0 17 0 

4. ročník 6 4 1 0 1 4 0 

Celkem 107 76 11 27 4 65 0 
 

Počty žáků celkem - 30. 9. 2020 
 celkem taneční výtvarný literárně dramatický hudební obor 

Žáci celkem 689 96 104 18 471 

Z toho dívky 493 89 85 12 307 
 

Počty žáků studia pro dospělé - 30. 9. 2020 
 Celkem Dívky výtvarný hudební Kolektivní 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 

1. ročník 1 0 1 0 0 

2. ročník 0 0 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 0 0 

Celkem 1 0 1 0 0 
8 

Počty absolventů školního roku 2020-2021 ke dni 30. 06. 2021 
 Celkem Dívky taneční výtvarný obor literárně dramatický hudební Kolektivní 

1. stupeň 58 44 6 11 2 39 0 

1. st. RS 0 0 0 0 0 0 0 

2. stupeň 16 13 2 1 0 13 0 

2. st. RS 0 0 0 0 0 0 0 

SPD 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 74 57 8 12 2 52 0 
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2.2 Hudební obor 

Klavírní oddělení patří v naší škole k největším. V tomto školním roce zaznamenalo velký 
úspěch – naše žákyně Sofie Horčicová získala ročního stipendium v rámci programu MenART, 
který byl založen Nadačním fondem Magdaleny Kožené. Jejím mentorem se stal klavírní 
virtuos a pedagog MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.   
Naší škole se rovněž podařilo získat nové pianino Petrof P131 M1 v ceně cca 290 000 Kč v rámci 
grantové výzvy „Piana do škol“. Tu vyhlásila nadace Karel Komárek Family Foundation. Do 
výzvy se zapojilo celkem 152 škol. Naše škola byla mezi 11, které vybrala odborná porota na 
základě velmi přísných kritérií. 
I ve školním roce 2020/21 se naši klavíristé připravovali na řadu vystoupení a soutěží. Všechny 
soutěže ZUŠ pořádané MŠMT byly v tomto školním roce zrušeny. Některé soutěžní přehlídky 
a akce proběhly alespoň online formou. Talentovaní klavíristé Sofie Horčicová, Jan Paloncý a 
Eliška Krillová naši školu úspěšně reprezentovali na celostátní soutěžní přehlídce Pianoforte 
per tutti Příbor, kde získali Zlaté a Stříbrné pásmo ve svých kategoriích v sólové a čtyřruční hře. 
Přehlídka v tomto školním roce proběhla virtuálně – žáci zaslali své nahrávky odborné porotě. 
Žáci v tomto školním roce nemohli výsledky své práce prezentovat veřejně, jak bývalo zvykem 
v předchozích letech – např. na žákovských koncertech, hudebních podvečerech, třídních 
besídkách, výchovných koncertech, koncertech Klasika Viva apod. Většina akcí musela být 
zrušena, jiné byly realizovány alespoň virtuální formou. 
Po dobu distanční výuky byly žákům zasílány studijní materiály, výuková videa, komunikovali 
jsme s rodiči o nejvhodnější formě výuky. Po celou dobu tak byla zajištěna zpětná vazba. 
Pedagogové z klavírního oddělení se pravidelně účastnili v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků akreditovaných seminářů a webinářů pořádaných Metodickým 
centrem Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně, konzervatoří Brno a dalších 
vzdělávacích akcí.  
Klavíry se vyučovaly v hlavní budově školy a v místě poskytovaného vzdělávání v Hanušovicích. 
Situaci v Hanušovicích je třeba stabilizovat s ohledem na přemístění do nových prostor.  
V sídle školy na adrese Žerotínova 11 byla žákům nabídnuta výuka hry na akordeon, která má 
v Šumperku dlouholetou tradici. Bohužel v posledních letech zájem o tento nástroj není příliš 
výrazný a toto studijní zaměření se potýká s trvalým nedostatkem žáků. Kromě výuky tohoto 
nástroje mají žáci možnost navštěvovat výuku hry na keyboard, která je vyučována individuální 
i skupinovou formou. Žáci tohoto oboru mají od 4. ročníku studia možnost navštěvovat 
komorní hru zaměřenou na výuku skupinové hry na keyboard a improvizace. 
V oddělení smyčcových nástrojů vyučovalo 6 aprobovaných pedagogů. V oddělení smyčcových 
nástrojů se projevuje v posledních letech poněkud vyšší zájem žáků, než tomu bylo 
v minulosti. Škola nadále podporuje výuku hry na tyto nástroje finančně zvýhodněnou 
možností pronájmu hudebních nástrojů. Postupně se zvyšuje podíl hlubokých smyčců (škola 
má několik žáků na violoncello). Ve smyčcovém oddělení je v současné době 1 paní učitelka 
na rodičovské dovolené. Podařilo se stabilizovat personální zázemí v tomto oddělení a 
zabezpečit kvalitní kvalifikovanou výuku. 
Žáci mají možnost hrát v Komorním smyčcovém orchestru, který dosahuje v současné době 
velmi dobré úrovně. Na činnosti orchestru se významně podílejí všichni pedagogové 
smyčcového oddělení. 
V kytarovém oddělení vyučovali 3 pedagogové. 1 paní učitelka je v současné době na 
rodičovské dovolené, její žáky dočasně převzali částečně stávající kolegové z kytarového 
oddělení a na částečný úvazek byla přijata paní učitelka na záskok za rodičovskou. Kytarový 
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orchestr a přípravný kytarový orchestr pod vedením Elišky Strachotové se prezentoval 
zdařilým online koncertem. 
V pěveckém oddělení vyučovali dva pedagogové sólovému zpěvu. Ve škole pracuje i komorní 
pěvecký sbor, který se výraznou měrnou s ostatními žáky tohoto oddělení podílel na hudebním 
životě školy. 
V dechovém oddělení vyučovalo 9 pedagogů. Žáci tohoto oddělení plnili předmět komorní hra 
formou hry v dechovém orchestru, který pravidelně uskutečňuje řadu vystoupení pro potřeby 
města Šumperka, nebo formou hry v řadě komorních uskupení. 
V rámci dechového oddělení úspěšně pracují ve třídě Antonína Mináře dva komorní soubory 
– Cvrčci a Grazioso, které reprezentují školu na mnoha kulturních akcích na veřejnosti. 
K hlavním cílům předmětu hudební nauka patří poskytnout žákům základní hudební přehled, 
utvářet osobnost žáka, rozvíjet jeho hudebnost, vědomosti, schopnosti, dovednosti a návyky, 
objevovat zajímavost hudby a umožnit žákům seznámit se s některými příklady kvalitní vážné 
hudby. 
V hudebním oboru, obdobně jako v tanečním a literárně dramatickém, došlo celkově 
k nepatrnému úbytku žáků srovnatelnému s posledními třemi roky.  

2.3 Taneční obor 

Taneční obor byl vyučován ve dvou místech poskytovaného vzdělávání – v hlavní budově 
Žerotínova 11 v Šumperku a v Jindřichově. Vyučovali ho dva pedagogičtí pracovníci. Z důvodu 
opatření vlády proti Covid-19, kdy byly po většinu školního roku zakázány veškeré akce pro 
veřejnost, taneční obor nemohl tentokrát uspořádat své tradiční celovečerní koncerty v 
šumperském divadle.  
 

2.4 Výtvarný obor 

V uplynulém školním roce vyučovali výtvarný obor dva aprobovaní pedagogové.  
Žáci a učitelé výtvarného oboru nemohli z důvodu opatření proti Covid-19 realizovat tradiční 
výstavy pro veřejnost (např. v Domě kultury Šumperk).  
Rozhodli se proto přejít do online prostoru a veškeré své práce vystavují na speciálním webu. 
Ten je propojen odkazem přímo ze stránek školy. Ve výtvarném oboru došlo v pololetí 
k výraznějšímu odhlášení žáků, cca 10. Tento úbytek byl způsobem především okolnostmi 
pandemie Covid-19 a nařízené distanční výuky. S ohledem na znovu rostoucí zájem o studium 
tohoto oboru je předpokládána opětovná stabilizace počtu žáků. 
 

2.5 Literárně dramatický obor 

V roce 2020/21 pracoval ve škole literárně dramatický obor, který se připravoval na řadu 
soutěží a vystoupení. Vzhledem k situaci související s pandemií Covid-19 bohužel v tomto 
školním roce nemohl se svým programem veřejně vystoupit.  
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3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok 2020/2021 

V začátku 1. pololetí školního roku 2020/21 škola naplánovala řadu akcí pro veřejnost, na 
kterých měli vystoupit žáci školy, učitelé a komorní soubory. S ohledem na protiepidemická 
opatření ale nemohla být většina naplánovaných veřejných akcí uskutečněna. Některé aktivity, 
např. absolventské koncerty, byly realizovány online formou a byly prezentovány na školním 
Youtube kanálu. Návštěvnost realizovaných koncertů byla stabilně velmi dobrá. Ve 
sledovaném období je možné konstatovat, že převážná většina akcí měla standardně vysokou 
úroveň jak v oblasti dramaturgie, tak v oblasti interpretace děl. Většina akcí musela být 
zrušena, některé se podařilo realizovat alespoň online formou. 
 
Seznam aktivit, koncertů a vystoupení ve školním roce 2020/21 
 
Poznámka: Přeškrtnuté aktivity byly původně naplánovány, ale nemohly být realizovány 
z důvodu protiepidemických opatření. 
 
Datum Název Poznámky 

03.09.2020 - 08:00 - Čt Umělecká rada ředitelna / Havelka 

03.09.2020 - 10:00 - Čt Zahajovací pedagogická porada učebna č. 24 

03.09.2020 - 11:30 - Čt Fotografování pedagogického sboru Zahrada ZUŠ 

03.09.2020 - 17:00 - Čt Schůzka rodičů a žáků PHV - Kom. osvět. 
setkání sál ZUŠ / Havelka, Nezbedová 

14.09.2020 - 14:00 - Po Porada ředitelů škol Olomouckého kraje Havelka, Dlouhé Stráně 

15.09.2020 - 14:00 - Út Porada ředitelů škol Olomouckého kraje Havelka, Dlouhé Stráně 

25.09.2020 - 09:00 - Pá Krajská umělecká rada, AZUŠ Havelka, ZUŠ I. Krejčího Olomouc 

25.09.2020 - 18:00 - Pá Absolventský koncert - Nezbedová, 
Grmolcová 

kaple klášterního kostela / Nezbedová, 
Grmolcová 

01.10.2020 - 17:00 - Čt Třídní besídka - Macek sál ZUŠ / Macek 

02.10.2020 - 18:00 - Pá Absolventský koncert - Nezbedová kaple klášterního kostela / Nezbedová 

05.10.2020 - 18:00 - Po Hudební podvečer sál ZUŠ 

07.10.2020 - 18:00 - St Absolventský koncert - Nováková, Váňová klášterní kostel / Nováková, Váňová 

13.10.2020 - 18:00 - Út Absolventský koncert - Blaťáková, 
Štědroňová 

kaple kl. kostela / Blaťáková, 
Štědroňová 

14.10.2020 - 17:00 - St Město čte knihu sál ZUŠ / Davidová 

16.10.2020 - 18:00 - Pá Absolventský koncert - Vočka kaple kl. kostela / Vočka 

26.10.2020 - 10:00 - Po Vystoupení k výročí založení ČSR nám. J. Zajíce (Pontis) / Bartošek T. 

26.10.2020 - 14:00 - Po Vystoupení k výročí založení ČSR Knihovna T.G.Masaryka Šumperk / 
Bartošek T. 

09.11.2020 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Johnová sál ZUŠ / Johnová 

12.11.2020 - 17:00 - Čt Třídní besídka - Kocůrek sál ZUŠ / Kocůrek 

19.11.2020 - 10:00 - Čt Pedagogická porada MS TEAMS / Havelka 

19.11.2020 - 11:00 - Čt Schůzka inventarizační komise MS TEAMS / Havelka 

23.11.2020 - 17:00 - Po Třídní besídka - Švédová sál ZUŠ / Švédová 
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26.11.2020 - 15:00 - Čt Pohádka o smutné pastelce - projektový 
den sál ZUŠ / Nezbedová 

26.11.2020 - 17:00 - Čt Pohádka o smutné pastelce - projektový 
den sál ZUŠ / Nezbedová 

27.11.2020 - 16:30 - Pá Třídní besídka - Minář sál ZUŠ / Minář 

30.11.2020 - 16:30 - Po Koncertík - Valentová sál ZUŠ / Valentová 

03.12.2020 - 17:30 - Čt Třídní besídka - Eliášová sál ZUŠ / Eliášová 

04.12.2020 - 16:30 - Pá Třídní besídka - Ristovská sál ZUŠ / Ristovská 

07.12.2020 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Eliášová sál ZUŠ / Eliášová 

09.12.2020 - 18:00 - St Koncert klavírního oddělení klášterní kostel / Švédová 

10.12.2020 - 17:00 - Čt Vánoční vystoupení - Blaťáková sál ZUŠ / Blaťáková 

10.12.2020 - 18:00 - Čt Koncert Komorního smyčcového orchestru klášterní kostel / Sekyra 

11.12.2020 - 18:00 - Pá Koncert pěveckého oddělení kaple klášterního kostela / Johnová 

14.12.2020 - 18:00 - Po Koncert kytarového orchestr kaple kytarového orchestru / 
Strachotová 

15.12.2020 - 18:00 - Út Koncert dechového oddělení kaple klášterního kostela / Nováková 

17.12.2020 - 13:30 - Čt Vánoční třídní přehrávka - Zámečníková sál ZUŠ / Zámečníková 

17.12.2020 - 15:30 - Čt Rozjímání u stromečku zahrada ZUŠ / Minář 

18.12.2020 - 15:30 - Pá Vánoční besídka - Juřička sál ZUŠ / Juřička 

18.12.2020 - 17:00 - Pá Vánoční koncert - Hanušovice kaple Hanušovice / Davidová 

22.12.2020 - 17:00 - Út Vánoční rozjímání - Grmolcová sál ZUŠ / Grmolcová 

11.01.2021 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Kozárková sál ZUŠ / Kozárková 

21.01.2021 - 09:00 - Čt Umělecká rada MS Teams / Havelka, Bartošek T. 

21.01.2021 - 10:00 - Čt Pedagogická porada MS Teams / Havelka, Bartošek T. 

22.01.2021 - 18:00 - Pá Koncert tanečního oddělení Divadlo Šumperk / Kokešová 

28.01.2021 - 18:00 - Čt Koncert smyčcového oddělení klášterní kostel / Minář 

01.02.2021 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Čížková sál ZUŠ / Čížková 

08.03.2021 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Macek sál ZUŠ / Macek 

08.04.2021 - 09:00 - Čt Mimořádná pedagogická porada MS Teams / Havelka, Bartošek 

19.04.2021 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Grmolcová sál ZUŠ / Grmolcová 

22.04.2021 - 09:00 - Čt Porada ředitelů škol a školských zařízení 
On-line setkání ředitelů škol a 
školských zařízení s vedením 
Olomouckého kraje - HAV 

23.04.2021 - 10:00 - Pá Schůzka AZUŠ OK - MS Teams - HAV   

26.04.2021 - 10:00 - Po Pedagogická porada MS Teams - Havelka/Bartošek 

10.05.2021 - 18:00 - Po Natáčení absolventů sál ZUŠ / Macek 

10.05.2021 - 18:00 - Po Hudební podvečer - Vočka sál ZUŠ / Vočka 

17.05.2021 - 18:00 - Po Natáčení absolventů sál ZUŠ / Macek 

19.05.2021 - 18:00 - St Koncert klavírního oddělení klášterní kostel / Švédová 

20.05.2021 - 18:00 - Čt Natáčení absolventů sál ZUŠ / Sekyra 

25.05.2021 - 17:00 - Út Natáčení absolventů sál ZUŠ / Macek 

25.05.2021 - 18:00 - Út Koncert MenArt 2021 Praha / Švédová 
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27.05.2021 - 15:00 - Čt Kávový dýchánek Městská knihovna T. G. Masaryka 
Šumperk 

27.05.2021 - 18:00 - Čt Natáčení Absolventů sál ZUŠ / Sekyra 

28.05.2021 - 18:00 - Pá Koncert tanečního oboru Divadlo Šumperk / Kokešová 

31.05.2021 - 18:00 - Po Natáčení absolventů sál ZUŠ / Macek 

01.06.2021 - 17:00 - Út Natáčení absolventů sál ZUŠ / Sekyra 

17.06.2021 - 09:30 - Čt Pedagogická porada učebna č. 24, prezenční forma / 
Havelka, Bartošek T. 

17.06.2021 - 12:00 - Čt Nahrávání sál ZUŠ / Davidová, Johnová 

17.06.2021 - 16:00 - Čt Slavností vyřazování absolventů Městská knihovna T. G. Masaryka 
Šumperk 

22.06.2021 - 09:00 - Út Aktuality a problémy pracovního práva Městská knihovna T. G. Masaryka 
Šumperk / Havelka, Bartošek T. 

28.06.2021 - 17:00 - Po Třídní přehrávka - Eliášová sál ZUŠ / Eliášová 

 

4 Soutěže 

Jmenovité výsledky a umístění jsou zachyceny v přehledové tabulce. 
 
 
Soutěže MŠMT 
 
Veškeré soutěže organizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se měly 
původně uskutečnit v náhradních termínech (byly přeloženy z předchozího školního roku). 
Nakonec ale byly v souvislosti s pandemií Covid-19 pro období sledovaného školního roku 
zrušeny. Žáci klavírního oddělení se zúčastnili virtuální formou soutěžní přehlídky Pianoforte 
per tutti. 
  
Celostátní soutěžní přehlídka Pianoforte per tutti Příbor (online formou) 
 
Kategorie: 
 
Hra na klavír sólo  
 
5. kategorie 
Sofie Horčicová     (Švédová)   Zlaté pásmo  
6. kategorie 
Jan Paloncý      (Valentová)  Stříbrné pásmo 
 
Čtyřruční hra        
 
3. kategorie  
Jan Paloncý a Eliška Krillová    (Valentová)  Zlaté pásmo 
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5 Průběh vzdělávání 

V krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu je třeba: 
 

• připravit žáky i pedagogy na nutnost případného opětovného přistoupení na distanční 
způsob výuky a v případě nutnosti realizaci distanční výuky prostřednictvím MS 
TEAMS, případně prostřednictvím dalších alternativních platforem; 

• sledovat průběžné plnění výstupů ŠVP a provádět průběžnou evaluaci tohoto 
dokumentu; 

• podařilo se stabilizovat dobrou kvalitu Komorního smyčcového orchestru i dechového 
orchestru školy a založit smíšený symfonický orchestr školy, kytarový orchestr, pěvecký 
sbor – je nebytné tato tělesa ve spolupráci se všemi pedagogy i nadále rozvíjet. 
Perspektivní se jeví spolupráce dechového orchestru s Moravskými muzikanty a 
s Městem Šumperk. V nastoleném trendu je třeba i nadále pokračovat. Ve škole vznikl 
soubor zaměřený na oblast populární hudby, v jehož rámci žáci plní obsah předmětu 
komorní hra; 

• podařilo se zajistit širší možnost komorní hry i žákům studia Hra na keyboard, žáci 
mohou předmět plnit prostřednictvím souborové hry a výuky improvizace; 

• je třeba podporovat práci komorních seskupení (Cvrčci, Grazioso, komorní uskupení ve 
smyčcovém, dechovém, kytarovém a pěveckém oddělení); 

• je třeba dále využívat potenciál velmi vysoké úrovně tanečního oboru, hledat prostor 
pro možné uplatnění připravovaných choreografií, a kromě pravidelně pořádaných 
akcí zajistit ve spolupráci v rámci finančních možností školy i další možné uplatnění 
připravovaných choreografií; 

• je nezbytné nadále spolupracovat s výtvarným oborem na prezentaci práce tohoto 
oboru na veřejnosti; 

• u některých studijních zaměření došlo k zajištění kontinuity výuky v případě, kdy 
pedagog, který je v důchodovém věku postupně předává svůj úvazek začínajícímu 
pedagogovi; 

• postupně se daří získávat žáky na hluboké smyčcové nástroje (violoncello a kontrabas); 
• pokračovat v práci literárně dramatického oboru; 
• práci všech oborů, koncerty a další akce školy i nadále prezentovat na webových 

stránkách školy a prostřednictvím sociálních sítí 
 
V jednotlivých odděleních dochází k pozvolné generační výměně tak, aby došlo k zachování 
kvality výuky, kontinuity a postupnému zapracování mladých pedagogů bez zbytečného 
častého střídání vyučujících u jednotlivých žáků a snížení kvality vzdělávání. 
 
 
 
 
 



Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2020/2021 
- 15 - 

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

Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy v Šumperku (dále SRPŠ) se spolupodílí 
významným způsobem na jednotlivých akcích školy. Vzhledem k pandemické situaci byly 
všechny schůze výkonného výboru ve školním roce 2020/21 zrušeny. S jednotlivými členy ale 
bylo podle potřeby komunikováno prostřednictvím emailu. Výhledově je třeba zvolit nové 
členy výboru, jelikož někteří stávající členové jsou rodiči žáků, kteří naši školu již opustili. 
Komunikace mezi školou a rodiči byla na velmi dobré úrovni, bez vzájemné spolupráce školy a 
rodičů a bez každodenní podpory rodičů a přátel školy by nebylo možné mnoho akcí vůbec 
uskutečnit.  
 

Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku  
za školní rok 2020/21 

Zůstatek k 30. 6. 2020 286 318,03 Kč 
Příjmy 

Příspěvky rodičů  17 030,00 Kč  
Koncertní činnost  2 200,00 Kč  
Sponzorské dary   0,00 Kč 
Soutěže 2 200,00 Kč 
Učební pomůcky  17 160,00 Kč  
Celkem  38 590,00 Kč  

Výdaje 
Koncertní činnost  1 374,00 Kč   
Absolventské tablo    11 228,00 Kč  
Zájezdy, soustředění  1 479,00 Kč  
Soutěže  9 357,00 Kč  
Učební pomůcky  14 963,00 Kč  
Účetnictví     4 500,00 Kč  
Poplatek ARTE    2 000,00 Kč 
Poplatky        0,00 Kč  
Celkem   44 901,19 Kč  
Zůstatek k 30. 6. 2021  280 006,13 Kč  

 
 

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve sledovaném období ve škole neproběhla kontrola České školní inspekce. 
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8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2020 

Příjmy 
 

 

Příjmy celkem k 31. 12. 2020 22.768.346,98 Kč 
z toho:  
Dotace od MŠMT a zřizovatele: 20.660.038,00 Kč 
z toho:  na mzdy  15.087.892,008 Kč 
  na odvody  5.440.687,00 Kč 
  na provoz 110.000,00 Kč 
  na odpisy 21.459,00 Kč 
Šablony 351.913,98 Kč 
Úplata za vzdělávání 1.689.051,00 Kč 
Zúčtování fondů 3000 Kč 
Doplňková činnost – pronájem hud. 
nástrojů, prostor 

43.495,00 Kč 

Ostatní výnosy 20.849,00 Kč 
 
Výdaje 
 
Neinvestiční výdaje celkem k 31. 12. 2020 22.628.195,64 Kč 
z toho:  
Náklady na mzdy 15.369.957,00 Kč 
Odvody 5.086.981,00 Kč 
Učební pomůcky 386.091,78 Kč 
 Zákonné sociální náklady a pojištění 361.792,00 Kč 
 Ostatní provozní náklady 1.424.873,86 Kč 
   Provoz – nájmy 130.136,00 Kč 
   Odpisy 21.459,00 Kč 
   Ostatní náklady 1.273.278,86 Kč 

 
Stav fondů 
 
Stavy fondů k 31. 12. 2020 1.765.157,51 Kč 
z toho:  
Fond odměn 69.261,15 Kč 
FKSP 634.705,68 Kč 
Fond rezervní 1.002.267,38 Kč 
FRIM 58.923,30 Kč 

 
Inventarizace majetku 
 
Inventarizace majetku k 31. 12. 2020 9.245.975,80 Kč 
z toho  
Dlouhodobý hmotný majetek 860.695,00 Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek 131.976,00 Kč 
Dlouhodobý drobný hm. majetek 6.657.176,69 Kč 
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z toho:  
Provozní majetek 3.048.667,91 Kč 
Učební pomůcky 4.601.179,78 Kč 
Majetek v operativní evidenci 1.596.128,11 Kč 
z toho:  
Dle oborů 815.174,82 Kč 
Ostatní majetek 780.953,29 Kč 

 

  



Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2020/2021 
- 18 - 

9 Fotogalerie 2020/2021 

1) Společné foto pedagogů na nádvoří školy 

  

2) Absolventský koncert žáků p. uč. Lenky Nezbedové v klášterním kostele v Šumperku 
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3) Střípky z absolventského koncertu p. uč. Lenky Nezbedové v klášterním kostele 
v Šumperku 
 

 
 

4) Po koncertě je samozřejmě potřeba udělat společné foto – paní učitelka Petra 
Grmolcová se svou absolventkou 
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5) Absolventky se svou paní učitelkou Lenkou Nezbedovou (vpravo) a korepetitorkou 
Petrou Grmolcovou 

 

6) Ukázka webových stránek výtvarného oboru, na kterém jsou vystaveny veškeré práce 
žáků, odkaz: https://vytvarny-obor-spk.wixsite.com/uvod 

 

https://vytvarny-obor-spk.wixsite.com/uvod
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