Zápis z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel Základní umělecké školy
v Šumperku dne 18. 10. 2018 v 18:00
Přítomni: viz prezenční listina
1) Ředitel seznámil přítomné se Zprávou o činnosti školy ve školním roce 2017/18. Stěžejními
událostmi v uplynulém školním roce byly:
a) Dovybavení všech tříd školy nábytkem a výpočetní technikou
b) Elektronické vedení pedagogické dokumentace, elektronická komunikace s rodiči
c) ZUŠ Open 2018, výsledky žáků školy v soutěžích – umístění žáků v ústředních kolech soutěží
2) Ředitel seznámil přítomné s předběžnými závěry České školní inspekce, která proběhla ve škole ve
dnech 16. – 18. října 2018.
3) Ředitel informoval výbor o plánu školy zapojit se do projektů ESF – Šablony II, které by mohly
přinést do rozpočtu školy v horizontu 2 let přinést významný objem finančních prostředků.
4) Zástupkyně ředitele seznámila přítomné s hospodařením SRPŠ ve školním roce 2017/18:
Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku za školní rok 2017/18
Zůstatek k 30. 6. 2017
Příspěvky rodičů
Koncertní činnost
Sponzorské dary
Učební pomůcky
Celkem
Koncertní činnost
Absolventské tablo
Zájezdy, soustředění
Soutěže
Učební pomůcky
Účetnictví
Poplatek AZUŠ + ARTE
Bankovní poplatky
Celkem
Zůstatek k 30. 6. 2018

181 486,22 Kč
Příjmy
37 299,00 Kč
62 934,00 Kč
41 637,00 Kč
18 455,00 Kč
160 325,00 Kč
Výdaje
53 404,00 Kč
5 391,00 Kč
15 697,00 Kč
9 709,00 Kč
18 814,00 Kč
4 500,00 Kč
4 000,00 Kč
392,00 Kč
111 907,00 Kč
229 904,22 Kč

5) Výbor odsouhlasil pro školní rok 2018/19 příspěvky ve stejné výši jako v uplynulém roce
(dobrovolný příspěvek se platí ve výši 100,- Kč za každý obor a dítě, u sourozenců 60,- Kč).
6) Plán akcí na 1. pololetí 2018/2019:
Termíny a podrobnosti ke koncertům plánovaným na školní rok 2018/19 jsou uvedeny na
webových stránkách školy a informace o termínech koncertů jsou rovněž dostupné v elektronické
žákovské knížce a na FB školy.
V letošním roce se zúčastníme soutěží pořádaných MŠMT pro základní umělecké školy v těchto
zaměřeních:
1. Komorní hra s převahou dechových nástrojů
2. Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu

3. Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry)
4. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů
5. Hra na elektronické klávesové nástroje
6. Skladatelská soutěž
7. Literárně dramatický obor
7) Fond Magdaleny Kožené pořádá pro základní umělecké školy dne 31. 5. a 1. 6. 2018 3. ročník
celostátní akce ZUŠ Open, do níž se naše škola přihlásila. Jde o mediálně podporovanou akci, při
které se bude formou veřejných koncertů a vystoupení prezentovat práce základních uměleckých
škol. První den se uskuteční prezentace školy podobným způsobem jako v uplynulých letech
v ulicích Šumperka a druhý den proběhne celokrajská přehlídka ve spolupráci s ostatními
základními uměleckými školami v kraji.
8) Od letošního roku přešla paní učitelka Jirmanová v tanečním oboru na částečný úvazek, větší část
úvazku tohoto oboru převzala paní učitelka Jiřina Kokešová, která bude zastupovat taneční obor.
Vedení školy by uvítalo vzájemnou vstřícnou spolupráci rodičovské veřejnosti s tanečním oborem,
především při zajištění aktivit, které svým rozsahem přesahují finanční nebo personální možnosti
školy s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.
9) Kromě běžných plateb z prostředků SRPŠ, které jsou realizovány každoročně průběžně (podpora
aktivit žáků, koncertní činnost, příspěvky na startovné a cestovné žáků na soutěže, apod.) výbor
schválil jednohlasně pro následující školní rok tyto položky:
a) Paní učitelka Jiřina Kokešová požádala výbor o příspěvek a pomoc s realizací účasti žáků
tanečního oboru na krajské přehlídce scénického tance v Prostějově a v případě postupu i
příspěvek na účast v celostátním kole této přehlídky. Výše příspěvku bude konkretizována na
příští schůzce výboru. Protože škola není schopna personálně tyto akce zajistit s ohledem na
zajištění bezpečnosti dětí po celou dobu konání akce, nebude soutěž vedena jako školní akce,
ale bude po dohodě paní učitelky s rodiči realizována v jejich vzájemné spolupráci. Adresáty
příspěvku budou výhradně žáci školy.
b) Paní učitelka Eliška Strachotová požádala výbor o schválení příspěvku na víkendové
soustředění kytarového orchestru a pomoc při organizačním zajištění této akce. Soustředění
bude probíhat rovněž po vzájemné dohodě paní učitelky s rodiči žáků, kteří zajistí dozor a
bezpečnosti a ochranu zdraví dětí na této akci. Adresáty příspěvku budou výhradně žáci školy.
Příspěvek bude poskytnut ve výši 550,- Kč za žáka.
c) Z prostředků SRPŠ bude jako každoročně uhrazen členský příspěvek Asociace základních
uměleckých škol a spolku základních uměleckých škol Olomouckého kraje ARTE.
d) Z prostředků SRPŠ budou i nadále hrazeny učební pomůcky – učebnice hudební nauky, které
jsou poté prodávány s minimálním ziskem žákům.
Z prostředků SRPŠ bude hrazen tradiční zájezd výtvarného oboru spojený s výtvarnými aktivitami
v exteriéru a návštěvou některé kulturní památky, který se uskuteční ve 2. pololetí školního roku.
Zapsala Libuše Zámečníková
V Šumperku 18. 10. 2018

