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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: Libuše Zámečníková 
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 2018/19 navštěvovalo školu celkem 699 žáků, z toho hudební obor – 
individuální výuka 475 žáků, 100 žáků se vzdělávalo v tanečním oboru, ve výtvarném oboru 
rozvíjelo své nadání 104 žáků a v literárně dramatickém oboru 20 žáků.  
Cílová kapacita školy stanovena na 723 žáků. 
Výuku všech výše uvedených žáků zajišťovalo 38 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci. 
Nástrojovou a hudebně teoretickou výuku v hudebním oboru zajišťovalo 33 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, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, 
lesní roh, tenor, baryton, trombon, 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 2018/19 jsme vyšli z podmínek, které se podařilo vytvořit po rekonstrukci a 
dovybavení interiéru hlavní budovy školy nábytkem. Hlavní budova školy i další místa 
poskytovaného vzdělávání byla vybavena výpočetní technikou, optickým kabelem byl ve škole 
zaveden vysokorychlostní internet a učitelé byli proškoleni do té míry, že bylo možné přejít na 
vedení elektronické pedagogické dokumentace. Byla zavedena elektronická žákovská knížka, 
rodiče měli možnost elektronicky omlouvat nepřítomnost žáků ve výuce prostřednictvím 
programu Klasifikace.  
Postupně škola přechází s využitím softwaru Klasifikace k vedení veškeré stěžejní pedagogické 
dokumentace elektronicky – ve sledovaném období byla v programu vedena elektronická 
evidence pracovní doby a evidence akcí z plánu práce.  
Tím došlo k výrazné racionalizaci administrativní práce a zároveň díky provázanosti 
jednotlivých agend dokumentace i k zásadnímu zlepšení kontroly práce zaměstnanců školy. 
Výtvarný obor byl vybaven výkresovou skříní, byl pořízen lis na odznaky s grafickým 
vysekávačem. Pro zlepšení dokumentace akcí školy byla pořízena kamera Panasonic se sadou 
vybavení, set světel k fotografování a postupně je v souladu s postupným zastaráváním 
doplňována a obměňována oblast výpočetní techniky. V hudebním oboru byl postupně podle 
aktuálních potřeb doplňován instrumentář - kombo+kabel, mikrofon Guitar, cello 4/4 Strunal, 
housle, klarinet Buffet 3x, pozoun basový a pochodový, digitální piano, klavír elektronický, 
reprobedny, příčná flétna, housle, kytara Pablo, zobcová flétna. V tanečním oboru bylo 
modernizováno ozvučení sálu. 

1.4 Cíle a přijatá opatření 

V uplynulých letech jsme absolvovali náročnou rekonstrukci budovy, která zásadním 
způsobem zlepšila materiálně technické zázemí školy a výrazně pozitivně ovlivnila prostředí, 
v němž škola realizuje výchovně vzdělávací proces. Zvýšila se bezpečnost a ochrana žáků a je 
odpovídajícím způsobem zajištěn i vstup do budovy školy. Postupnou elektronizací agendy se 
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výrazně zlepšila efektivita práce. Přesto je třeba dále řešit řadu problémů přetrvávajících z dob 
minulých a problematiku, která svým rozsahem přesahuje možnosti školy. 
S ohledem na stav budovy v minulých letech a dlouhodobé neřešení problematiky údržby 
historického objektu budovy školy přetrvávají některé problémy, které je výhledově řešit 
v dlouhodobějším horizontu. Je to především: 

- izolace proti vlhkosti u části budovy, v níž se nacházejí učebny hudební nauky; 
- vnější omítky historického objektu; 
- celková rekonstrukce podkrovních prostor (bývalý byt školníka), které by mohla škola 

využívat; 
- vydláždění části prostor školního dvora, aby bylo možné ve větším rozsahu využívat 

prostor ke koncertní činnosti. 
V tomto duchu jednalo vedení školy s majitelem budovy, kterým je Město Šumperk. V období 
uplynulých sedmi let se společným úsilím vedení školy a majitele budovy podařilo zlepšit 
havarijní stav školy a nastolit trend postupné rekonstrukce historicky cenné budovy, v níž škola 
sídlí od roku 1945. Ve strategických dokumentech jsou v plánu další etapy postupné 
rekonstrukce a několikrát byla ze strany představitelů města deklarována veřejně ochota 
města o další úpravy budovy, nicméně ve sledovaném období byly aktivity směřující k budově 
školy upozaděny jinými investičními prioritami města. Bude třeba i nadále jednat 
s představiteli města a aktivním přístupem se snažit o vytvoření optimálních podmínek ke 
zlepšení stávajícího stavu. V rámci běžné údržby je nutné iniciovat nátěry oken, která jsou 
v havarijním stavu zejména ze strany budovy směřující do ulice. 
Je třeba dále pokračovat v doplňování a inovaci materiálně technického vybavení především 
v oblasti instrumentáře tak, aby škola měla k dispozici hudební nástroje a techniku nezbytnou 
ke kvalitnímu zajištění výchovně-vzdělávacího procesu. V příštím školním roce plánuje škola 
aktivní čerpání prostředků z ESF v rámci projektu Šablony II. 
V prvním pololetí následujícího školního roku jsme pokračovali ve zlepšování materiálně 
technické zázemí v koncertním sále a předsálí. 

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 2018/19 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. 
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 bude jednou z klíčových oblastí v rámci projektu Šablony II. 
 
Semináře, vzdělávání  zaměstnanců školy  v roce 2018/2019 – skutečnost  

 

Pedagog č. Obsah dalšího vzdělávání 

3466 1. Student AMU - 3. roč. bakalářského studia / 1. 10. 2018 - 30. 9. 2019/ 

47481 1. Klavírní semináře;  
2. Studium klavírní pedagogiky pro nejmenší;  
5. Zdokonalení v ovládání programu na tvoření partitur; 

7727 Student 5. ročníku - Konzervatoř, Kroměříž; 

13359 1. Účast na seminářích MŠMT a NIDV. 
2. Konzultace s osobnostmi klavírní pedagogiky (E. J. Gogova, A. Skoumal, L. Šimková) 
3. Pravidelné návštěvy Městské knihovny v Praze – vyhledávání a studium klavírní 
literatury. 
4. Používat a rozvíjet informace nastudované  v dílech N. K. Medtnera: Každodenní 
práce klavíristy; J. Libermana: Práce na klavírní technice; L. Šimkové: Síla a pohyb; E. J. 
Gogové: Biomechanika klavírní hry a její přirozená prostupnost; a účast v dalším 
ročníku klavírních přednášek; 
5. Pracovat na rozvíjení vlastní techniky hry na klavír a využít ji při koncertní hře; 

8. 1. Studentka 6. ročníku - Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc; 2. Ostravská 
setkání se smyčcovými nástroji - Ostrava 26.1.2019; 

22319 1. Klavírní soboty ,,Výuka hry na klavír v širších souvislostech“ - konzervatoř Brno; 
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24904 1. seminář ,,Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II“ - 
21. 9. 2018 NIDV Olomouc; 
2. Elektronická organizace soutěží ZUŠ - 15. 11. 2018, NIDV Olomouc;  
3. Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě - 23. 11. 2018, Olomouc;  
4. Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníku ZUŠ 6. 12 - 7. 12 2018 - Praha;  
5. Školení NIDV ,,Hra na elektronické klávesové nástroje“ 8. 2. 2019, Olomouc;  
6. Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě Personální kancelář Platy - 
29. 3. 2019 Olomouc;  
7. Reforma regionálního školství - 12.6.2019, Šumperk; 

34317 1. seminář ,,Výuka moderního tance“ – 17. -  23. srpna 2018 Mladočov u Litomyšle; 

47150 1. Účast na akreditovaných kurzech – hlasová výchova, sbormistrovství;  
2. Soukromé studium klasického zpěvu u Martina Forštové (Konzervatoř Pardubice), 
Tatiany Teslii (Fakulta umění OU a Jamu Brno); 3. Soukromé konzultace dirigování – 
Helena Stojaníková; 

35200 1. Studium nových písní pro kytarový soubor populární hudby;  
2. Analýza melodie: a) nejnižší tón b) nejvyšší tón c) celkový rozsah melodie d) 
rytmická náročnost melodie e) transpozice do vhodné polohy hlasu; 
3. Samostudium techniky zpěvu – Ken Tamplin Vocal Academy;   
4. Analýza harmonie: a) hmaty levé ruky b) způsob doprovodu v pravé ruce c) 
transpozice do vhodné tóniny;  
5. Formální úprava textu a akordů; 

49073 1. Další vzdělávání v oblasti hudební nauky;  
2. Aktivní vzdělávání v oblasti pedagogiky a metodiky hry na klávesové nástroje;  
3. Aktivní umělecká praxe – Divadlo Šumperk, kapela Flexible;  
4. Školení NIDV ,,Hra na elektronické klávesové nástroje“ 8. 2. 2019, Olomouc; 

51522 1. seminář ,,Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II“ -  
21. 9. 2018 NIDV Olomouc; 

51668 Student 4. ročníku - Konzervatoř Kroměříž; 

56436 1. Dechové soboty - konzervatoř Brno;  
2. Semináře Ostravská konzervatoř;  
3. Konzultace s kolegy  jiných ZUŠ- problematika  výuky hry na zobcovou a příčnou 
flétnu; 

97704 1. Práce s dětmi předškolního věku – fyziologické a psychologické zvláštnosti;  
2. Pedalizace v oblasti klasicismu;  
3. Improvizace – doprovod lidových písní; 

84237 Kurzy a semináře:  
1. zobcová flétna  ,,Jak na moderní techniky – vhodný repertoár pro výuku dětí na 
ZUŠ“ - 10. 11. KEA Olomouc;   
2. příčná flétna ,,Metodika hry na příčnou flétnu“  - 1. 12. Janáčkova konzervatoř 
Ostrava;  
3. Aktuální nabídka seminářů v oblasti výuky komorní hry zobcových fléten; 

84955 1. Klavírní soboty - Metodické centrum HF JAMU; 
2. Individuální konzultace s talentovanou žákyní u prof. Vlasákové HF Jamu Brno;  
3. Klavírní seminář ,, Interpretace skladeb W. A. Mozarta“ ZUŠ Žerotín, Olomouc;  
4. Soutěžní přehlídka ,,Mozart opět v Olomouci“;  
5.  Celostátní soutěžní přehlídka ,,Mládí a B. Martinů“ Polička;  
5. Soutěžní přehlídka talentovaných žáků,,Pianoforte per tutti“ Příbor; 
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89192 1. Klavírní soboty - Metodické centrum HF JAMU;  
2. Účast na přednáškách - ZUŠ Žerotín Olomouc;  
3. Účast se žáky na soutěžích: Pianoforte per tutti Příbor 2019, Mládí a B. Martinů 
2019 Polička; Celostátní soutěž pro dva klavíry Dvořákův Lipník 2019; Krajská 
přehlídka ve čtyřruční hře na klavír Olomouc 2019; 

96558 1. Aktuální nabídka seminářů  v oblasti asertivního chování;  
2. Seznamování se s novinkami  v programu Klasifikace; 
3. Samostudium nových trendů ve hře na akordeon; 

 

2 Přehled oborů vzdělávání 

2.1 Základní umělecká škola v číslech 

Počty žáků 30. 9. 2018 

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

1101 Hra na klavír 134 0 110 24 0 0 0 

1102 Hra na el. kláves. Nástroje 19 0 19 0 0 0 0 

1103 Hra na akordeon 6 0 5 1 0 0 0 

1201 Hra na housle 48 0 34 14 0 0 0 

1202 Hra na violu 1 0 0 1 0 0 0 

1203 Hra na violoncello 8 0 8 0 0 0 0 

1206 Hra na kytaru 57 0 52 5 0 0 0 

1301 Hra na zobcovou flétnu 53 0 45 8 0 0 0 

1302 Hra na flétnu (kromě zob.) 17 0 17 0 0 0 0 

1305 Hra na klarinet 12 0 12 0 0 0 0 

1306 Hra na saxofon 5 0 1 4 0 0 0 

1307 Hra na trubku 13 0 10 3 0 0 0 

1308 Hra na lesní roh 7 0 6 1 0 0 0 

1309 Hra na pozoun 4 0 4 0 0 0 1 

1310 Hra na tenor 2 0 2 0 0 0 0 

1311 Hra na baryton 1 0 1 0 0 0 0 

1312 Hra na tubu 1 0 1 0 0 0 0 

1401 Hra na bicí nástroje 3 0 3 0 0 0 0 

1603 Sólový zpěv 39 0 26 13 0 0 0 

1901 Přípravný ročník hudebního oboru 45 45 0 0 0 0 0 

SUM Celkem: 475 45 356 74 0 0 1 

 

 

 
 



Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2018/2019 

- 7 - 

Počty žáků 1. stupně - 30. 9. 2018 

 Celkem Dívky taneční výtvarný obor 
literárně 

dramatický 
hudební Kolektivní 

Př. roč 1. 17 14 6 0 0 11 0 

Př. roč 2. 45 38 9 2 0 34 0 

1. ročník 81 54 13 11 1 56 0 

2. ročník 103 78 12 14 2 75 0 

3. ročník 85 63 14 14 2 55 0 

4. ročník 73 51 9 16 0 48 0 

5. ročník 76 54 10 9 5 52 0 

6. ročník 66 50 6 11 3 46 0 

7. ročník 54 38 4 20 6 24 0 

Celkem 600 440 83 97 19 401 0 

 

Počty žáků 2. stupně - 30. 9. 2018 

 Celkem Dívky taneční výtvarný obor literárně dramatický hudební Kolektivní 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 0 0 

1. ročník 40 33 8 5 0 27 0 

2. ročník 20 14 3 0 1 16 0 

3. ročník 20 14 3 1 0 16 0 

4. ročník 19 11 3 1 0 15 0 

Celkem 99 72 17 7 1 74 0 

 

Počty žáků celkem - 30. 9. 2018 

 celkem taneční výtvarný literárně dramatický hudební obor 

Žáci celkem 699 100 104 20 475 

Z toho dívky 512 98 82 17 315 

 

Počty žáků studia pro dospělé - 30. 9. 2018 

 Celkem Dívky taneční hudební Kolektivní 

Přípr. roč. 0 0 0 0 0 

1. ročník 1 0 0 1 0 

2. ročník 1 1 1 0 0 

3. ročník 0 0 0 0 0 

4. ročník 0 0 0 0 0 

Celkem 2 1 1 1 0 
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Počty absolventů školního roku 2017-2018 ke dni 29. 06. 2018 

 Celkem Dívky taneční výtvarný obor literárně dramatický hudební Kolektivní 

1. stupeň 55 43 10 9 0 36 0 

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

2. stupeň 13 10 1 0 0 12 0 

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

SPD 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 68 53 11 9 0 48 0 

 

2.2 Hudební obor 

Klavírní oddělení patří v naší škole k největším. Kromě koncertů, kterých se žáci pravidelně 
účastnili jako sólisté, členové komorních uskupení nebo korepetitoři, se talentovaní klavíristé 
umístili na předních místech v soutěžích Pianoforte per tutti, Regionální soutěžní přehlídce 
čtyřruční hry a hry na dva klavíry a Prague Junior Note (viz soutěže). V obecné rovině lze říci, 
že se postupně prosazují někteří mladší žáci hudebního oboru, což s sebou přináší slibnou 
perspektivu do let následujících. Výrazných výsldků dosáhli především dva mladší žáci z tohoto 
oddělení – Jan Paloncý a Sofie Horčicová. 
Žáci tradičně prezentovali výsledky své práce na veřejných vystoupeních – žákovské koncerty, 
hudební podvečery, třídní besídky, výchovné koncerty, koncertech Klasika Viva. Významná 
byla spolupráce klavírního oddělení s dalšími obory a odděleními (korepetice, doprovody, 
komorní hra …). 
Pedagogové z klavírního oddělení se pravidelně účastnili v rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků akreditovaných seminářů 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. 
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. V příštím školním roce uvažujeme rozšíření nabídky komorní hry o 
komorní hru pro žáky navštěvující hru na keyboard. 
V oddělení smyčcových nástrojů vyučovalo 5 pedagogů v kmenové škole i na pobočce 
v Hanušovicích. 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 dovolená, 1 paní učitelka bude odcházet do 
starobního důchodu. Je tedy nutné v příštích letech stabilizovat personální zázemí v tomto 
oddělení a zabezpečit kvalitní kvalifikovanou výuku. 
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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 4 pedagogové. 1 učitelka končí v souvislosti s odchodem do 
starobního důchodu pracovní poměr ve škole. Její žáci postupně absolvovali nebo plynule 
přešli k jiným pedagogům. V loňském roce vznikl pod vedením Elišky Strachotové kytarový 
orchestr a přípravný kytarový orchestr, který se v několika vystoupeních úspěšně prezentoval 
na veřejnosti.  
Talentovaní žáci se úspěšně zúčastnili řady soutěží (viz soutěže). 
Žáci oddělení se prezentovali na veřejných akcích ZUŠ – hudební podvečery, koncerty, 
vernisáže, výchovné projekty pro ZŠ a MŠ.  
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 7 pedagogů. Žáci tohoto oddělení plnili předmět komorní hra 
formou hry v dechovém orchestru, který uskutečnil řadu vystoupení pro potřeby města 
Šumperka, nebo formou hry v řadě komorních uskupení. 
Dechový orchestr spolupracuje trvale se členy dechového orchestru Moravští muzikanti. 
Vyvrcholením činnosti obou orchestrů na půdě školy bylo společné vystoupení v rámci ZUŠ 
OPEN 2019, které se setkalo s mimořádným ohlasem publika. 
Pod vedením dirigenta dechového orchestru Tomáše Bartoška působil symfonický orchestr 
školy, který se představil na několika akcích školy. Vzhledem k ohlasům na vystoupení lze 
předpokládat, že toto příležitostně vzniklé těleso bude ve škole pokračovat i nadále. 
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. 
Pedagogové a žáci hudební nauky uspořádali pro děti mateřských škol hojně navštívené 
hudební pohádky O Šípkové Růžence, jejímž cílem bylo mimo jiné propagovat výsledky práce 
naší školy napříč uměleckými obory a oslovit potencionální uchazeče o studium v naší škole. 

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.  
Taneční obor uspořádal tři celovečerní koncerty (dva v šumperském divadle a jeden 
v kulturním domě v Hanušovicích), které se setkaly s mimořádným ohlasem.  
Kromě již zmíněných aktivit taneční obor výrazně přispěl k pozitivnímu ohlasu hlavního 
koncertu ZUŠ OPEN 2019 na pěší zóně města a reprezentovali školu i město na společném 
vystoupení základních uměleckých škol z Olomouckého kraje v Olomouci. 
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2.4 Výtvarný obor 

V uplynulém školním roce vyučovali výtvarný obor dva aprobovaní pedagogové – v příštím 
školním roce ukončí jeden z nich svou pedagogickou činnost. Žáci výtvarného oboru se 
zúčastnili řady soutěží, v nichž postoupili do celostátních kol a uspořádali několik 
samostatných výstav (viz soutěže). Společně s pedagogy se žáci výtvarného oboru zúčastnili 
výletu za kulturními památkami České republiky. 
Žáci a učitelé výtvarného oboru realizovali řadu výstav a workshopů popsaných výše. 

2.5 Literárně dramatický obor 

V roce 2018/19 pracoval ve škole literárně dramatický obor, který reprezentoval školu na řadě 
soutěží a vystoupení. Podílel se významnou měrou na realizaci koncertu ZUŠ OPEN. Po výměně 
pedagoga, k níž došlo v uplynulých letech, se dramatický obor stabilizoval (vyučující je 
současně ředitelem a hercem šumperského divadla). Vytvořily se dvě věkové skupiny a lze 
sledovat i kvalitativní nárůst výuky. I přes skutečnost, že v současné době nemáme otevřeny 
všechny ročníky literárně dramatického oboru, můžeme konstatovat, že tento obor se za 
krátkou dobu své existence stal plnohodnotnou součástí vzdělávací nabídky školy. 

3 Koncertní činnost a akce školy za školní rok 2018/2019 

Ve školním roce 2018/19 škola uspořádala řadu akcí pro veřejnost, na kterých vystoupili žáci 
školy, učitelé a komorní soubory. Návštěvnost koncertů je stabilní s tendencí nárůstu 
návštěvnosti jednotlivých akcí. Ve sledovaném období je možné konstatovat, že převážná 
většina akcí měla standardně vysokou úroveň jak v oblasti dramaturgie, tak v oblasti 
interpretace děl. 
Žáci hudebního oboru připravili ve spolupráci s výtvarným oborem hudebně divadelní 
představení pro žáky mateřských a základních škol spádové oblasti hudební pohádku. Projekt 
hudebních pohádek se každoročně setkává s kladným ohlasem ze strany škol a v letošním roce 
bylo zcela zaplněno 10 repríz tohoto pořadu.  
Vrcholnou událostí školního roku byl 3. ročník celostátního happeningu základních 
uměleckých škol ZUŠ OPEN 2019, který byl iniciován Nadací Magdalény Kožené a k němuž se 
naše škola opakovaně hlásila. Akce se zúčastnili učitelé i žáci školy. V odpoledních hodinách 
jsme vyšli do ulic města, kde jsme na pěší zóně na několika stanovištích prezentovali práci 
jednotlivých souborů a oddělení školy. Po průvodu žáků školy městem s doprovodem 
dechového orchestru se na pódiu na pěší zóně před Vlastivědným muzeem uskutečnilo 
vystoupení, na němž se představily publiku velké soubory školy (Komorní smyčcový orchestr, 
dechový orchestr a symfonický orchestr, taneční soubory tanečního oboru, literárně 
dramatický obor).  
Symfonický orchestr, žáci tanečního a výtvarného oboru prezentovali výsledky své činnosti na 
společné akci škol v Olomouci v rámci ZUŠ OPEN a Svátků písní Olomouc. 
Akce byla důstojnou prezentací nejen práce žáků a učitelů školy, ale zároveň se jí škola 
přihlásila k celonárodní prezentaci uměleckého školství. O pozitivním vnímání školy ze strany 
veřejnosti svědčí i hojná účast publika, které se na akci sešlo v počtu několika set účastníků. 
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Seznam koncertů a vystoupení ve školním roce 2018/19 

Datum Název Poznámky 

15.09.2018 - 08:30 – So 130. výročí trati Hanušovice – vystoupení DO TBAR, SBAR, MLČ 

15.09.2018 - 11:00 – So 
Křest hasičské stříkačky SDH Šumperk – vystoupení 
DO 

TBAR, SBAR, MLČ 

08.10.2018 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo E. Strachotová 

23.10.2018 - 09:00 – Út Seminář - Interpretace skladeb W. A. Mozarta 
Členové klavírního odd., 
ZUŠ Žerotín Olomouc, Jan 
Bartoš. 

25.10.2018 - 11:00 – Čt Pietní akce ke 100. výročí založení republiky 
TBAR, SBAR, NOV, KOC, 
ŠTĚD 

26.10.2018 - 11:00 – Pá Pietní akce ke 100. výročí založení rep. (SŠŽTS) 
TBAR, SBAR, NOV, KOC, 
ŠTĚD 

26.10.2018 - 17:00 – Pá Zahájení výstavy obrázků z výtv. Soutěže JOH 

05.11.2018 - 18:00 – Po Město čte knihu - koncert I. Budweiserové HAV 

07.11.2018 - 09:00 – St Mozart opět v Olomouci - soutěžní přehlídka ŠVÉ, Horčicová 

08.11.2018 - 18:00 – Čt Celoškolní koncert Klášterní kostel 

12.11.2018 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo H. Štědroňová 

17.11.2018 - 19:00 – So Noc divadel 
Divadlo Šumperk, 
Kokešová, Jirmanová 

26.11.2018 - 19:00 – Po Klasika VIVA 
Klášterní kostel - VAl – 
Paloncý 

27.11.2018 - 18:00 – Út Koncert klavírního oddělení Klášterní kostel, I. Švédová 

30.11.2018 - 16:30 – Pá Třídní besídka – Minář Koncertní sál ZUŠ 

03.12.2018 - 17:30 – Po Strom splněných přání 
Informační centrum 
Šumperk, ČÍŽ 

03.12.2018 - 18:00 – Po Třídní besídka, Procházková Koncertní sál ZUŠ 

04.12.2018 - 16:00 – Út Třídní besídka, D. Davidová Koncertní sál.ZUŠ 

06.12.2018 - 15:00 – Čt Vánoční koncertík, Valentová Koncertní sál ZUŠ 

06.12.2018 - 17:30 – Čt Třídní besídka (Nováková) Sál ZUŠ 

09.12.2018 - 17:00 – Ne Adventní koncert Bludov - kostel, A. Minář 

10.12.2018 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo GRM 

11.12.2018 - 17:30 – Út Třídní besídka, Ristovská Koncertní sál ZUŠ 

11.12.2018 - 18:00 – Út Koncert kytarového orchestru 
Kaple klášterního kostela, 
STRA 

12.12.2018 - 17:30 – St Vánoční koncert Ptáčat 
Informační centrum 
Šumperk, HLO, ZER 
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12.12.2018 - 18:00 – St Učitelský koncert 
Klášterní kostel, D. 
Davidová 

13.12.2018 - 17:00 – Čt Zpívání u stromečku ZUŠ Šumperk, H. Johnová 

14.12.2018 - 17:00 – Pá Třídní besídka, Macek   

17.12.2018 - 15:30 – Po Školka u radnice, Kocůrek 
Koledy u radnice 
v Šumperku 

17.12.2018 - 17:00 – Po Vánoční besídka, Čížková Koncertní sál ZUŠ 

18.12.2018 - 16:30 – Út Vánoční koncert, Kocůrek 
Penzion pro seniory 
v Rapotíně 

18.12.2018 - 17:00 – Út Vánoční kaple, Davidová Kaple, Hanušovice 

19.12.2018 - 18:00 – St Vánoční koncert Komorního smyčcového orchestru Klášterní kostel, R. Sekyra 

20.12.2018 - 14:00 – Čt Třídní přehrávka, Zámečníková Koncertní sál ZUŠ 

20.12.2018 - 17:00 – Čt Třídní besídka, Strachotová Koncertní sál ZUŠ 

20.12.2018 - 18:00 – Čt Koncert dechového oddělení 
Kaple klášterního kostela, 
M. Nováková 

21.12.2018 - 15:30 – Pá Třídní besídka (Juřička)   

10.01.2019 - 16:30 – Čt Třídní besídka, P. Kocůrek Koncertní sál ZUŠ 

13.01.2019 - 14:00 – Ne Tříkrálová sbírka, Nezbedová Ruda nad Moravou 

14.01.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo H. Johnová 

21.01.2019 - 17:00 – Po Třídní besídka, Štědroňová Koncertní sál ZUŠ 

22.01.2019 - 16:00 – Út Třídní besídka, Nezbedová Koncertní sál ZUŠ 

24.01.2019 - 16:30 – Čt Třídní besídka, Vočka Koncertní sál ZUŠ 

25.01.2019 - 18:00 – Pá Přehlídka TO 
Divadlo Šumperk, 
Kokešová, Jirmanová 

28.01.2019 - 17:30 – Po Třídní besídka, Švédová Koncertní sál ZUŠ 

29.01.2019 - 18:00 – Út Koncert smyčcového oddělení Klášterní kostel, S. Akritidu 

31.01.2019 - 17:00 – Čt Třídní besídka, Grmolcová Koncertní sál ZUŠ 

31.01.2019 - 17:00 – Čt Vernisáž výstavy VO, Krtičková, Němcová Dům kultury Šumperk 

07.02.2019 - 14:00 – Čt Vystoupení Kom. sboru, Johnová Domov důchodců 

08.02.2019 - 17:00 – Pá Třídní besídka, Blaťáková Koncertní sál ZUŠ 

09.02.2019 - 17:00 – So Vernisáž výstavy I. Kotýnkové 
Divadlo Šumperk - STRA, 
HAV 

11.02.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo MAC 

14.02.2019 - 17:00 – Čt Vernisáž výstavy, Nezbedová KH 
Vlastivědné muzeum 
Šumperk 

15.02.2019 - 13:00 – Pá Konzultace JAMU Brno, Švédová   

18.02.2019 - 17:00 – Po Třídní besídka, Davidová Koncertní sál ZUŠ. 

25.02.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer Koncertní sál ZUŠ 
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27.02.2019 - 19:00 – St Klasika Viva Klášterní kostel, Nezbedová 

28.02.2019 - 08:00 – Čt Soutěž - kom.hra - dechy - okresní kolo 
ZUŠ Zábřeh, TBAR - člen 
poroty 

28.02.2019 - 16:30 – Čt Třídní besídka – Minář Koncertní sál ZUŠ 

01.03.2019 - 18:00 – Pá Uzávěrka přihlášek LDO, kraj ZUŠ Žerotín Olomouc 

04.03.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo ŠTĚ 

05.03.2019 - 10:30 – Út Schůzka k přijímání nových žáků do ZUŠ, Bart. Min. Ředitelna 

07.03.2019 - 08:00 – Čt Soutěž KH dechy - kraj, dřeva, žestě ZUŠ Zábřeh 

07.03.2019 - 09:30 – Čt Vystoupení v městské knihovně Šumperk 
Městská knihovna, 
Strachotová 

07.03.2019 - 18:00 – Čt Absolventský koncert, Minář, Váňová Kaple klášterního kostela 

08.03.2019 - 18:00 – Pá Soutěž KH dechy kraj, zobc. Flétny ZUŠ I. Krejčího Olomouc 

11.03.2019 - 19:00 – Po Klasika VIVA Klášterní kostel, Švédová 

20.03.2019 - 08:00 – St Soutěž KH smyčce - uzávěrka přihlášek ZUŠ Zábřeh 

20.03.2019 - 18:00 – St Koncert pro UNICEF, Johnová Klášterní kostel 

25.03.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, 
Valentová 

26.03.2019 - 18:00 – Út Absolventský koncert, David., Kocůrek Klášterní kostel 

27.03.2019 - 08:00 – St Soutěž - kom.hra - smyčce - okresní kolo 
ZUŠ Zábřeh, AKR - člen 
poroty 

27.03.2019 - 08:00 – St Soutěž LDO - krajské kolo ZUŠ Žerotín Olomouc 

27.03.2019 - 18:00 – St Absolventský koncert, ŠVÉ, SLA, ŠTĚ, HLO Kaple klášterního kostela 

28.03.2019 - 08:00 – Čt Soutěž LDO - krajské kolo ZUŠ Žerotín Olomouc 

28.03.2019 - 09:00 – Čt Soutěž. přehl. Příbor-klavír   

28.03.2019 - 16:30 – Čt Třídní besídka, Kocůrek Koncertní sál ZUŠ 

29.03.2019 - 09:00 – Pá Soutěž. přehl. Příbor- klavír   

29.03.2019 - 09:00 – Pá Školení RESK - Platy – HAV   

29.03.2019 - 18:00 – Pá Absolventský koncert, John. Nezbed. Klášterní kostel 

30.03.2019 - 08:00 – So Soutěž - sbory - krajské kolo Olomouc 

30.03.2019 - 09:00 – So ARTAMA Prostějov, Kokeš. Jirman. 

Postupová přehlídka 
dětských skupin scénického 
tance, zajišťují rodiče, 
cestovné hradí SRPŠ 

01.04.2019 - 16:30 – Po Třídní besídka, Štědroňová Koncertní sál ZUŠ 

05.04.2019 - 12:00 – Pá Kytarová soutěž, Strach. 
PRAGUITARRA CLASICA 
2019, Praha 

06.04.2019 - 10:00 – So Zlatá lyra, Johnová Klášterní kostel 

07.04.2019 - 09:00 – Ne Soutěž PRO BOHEMIA Ostrava, Švédová   
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09.04.2019 - 08:00 – Út Soutěž - EKN - okresní kolo 
ZUŠ Zábřeh, HAV - člen 
porotoy, MAC - člen 
porotoy? 

09.04.2019 - 18:00 – Út Absolventský koncert, Hav. Macek Koncertní sál ZUŠ 

09.04.2019 - 18:00 – Út Soutěž KH smyčce – kraj ZUŠ I. Krejčího Olomouc 

10.04.2019 - 08:00 – St Soutěž - kom.hra - smyčce - krajské kolo ZUŠ I. Krejčího Olomouc 

10.04.2019 - 18:00 – St Absolventský koncert, Blaťáková, Štědroňová Kaple klášterního kostela 

12.04.2019 - 16:00 – Pá Koncert ,,Doteky české hudby", Valentová Koncertní sál ZUŠ 

13.04.2019 - 10:00 – So ,,Prostory" Postřelmov, Kokeš. Jirman. 
Nepostupová přehlídka 
scénického tance, zajišťují 
rodiče, SRPŠ 

13.04.2019 - 19:00 – So Ceny Města Šumperka 2018 – HAV   

15.04.2019 - 18:00 – Po Absolventský koncert, Akritidu Klášterní kostel 

15.04.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo Strachotová 

16.04.2019 - 09:00 – Út Krajská přehl. talent. žáků Uničov, klavír   

16.04.2019 - 17:00 – Út Absolventský koncert, MěÚ Hanušovice, Nováková 
Obřadní síň MěÚ 
Hanušovice 

16.04.2019 - 18:00 – Út Absolventský koncert, Strach., Juř.,Slav., Sek. Kaple klášterního kostela 

17.04.2019 - 18:00 – St Koncert pěveckého oddělení, Johnová Klášterní kostel 

23.04.2019 - 09:00 – Út Soutěž. přehl. Mládí a B. Martinů, klavír ZUŠ Polička 

24.04.2019 - 09:00 – St Soutěž. přehl. Mládí a B. Martinů, klavír ZUŠ Polička 

24.04.2019 - 18:30 – St Koncert komorní hudby, Nezbedová Koncertní sál ZUŠ 

25.04.2019 - 16:30 – Čt Schůze výboru SRPŠ Ředitelna 

25.04.2019 - 17:00 – Čt Třídní besídka - Hloch, Mlčoch sál ZUŠ 

26.04.2019 - 09:00 – Pá Soutěž. přehl. Mládí a B. Martinů, klavír ZUŠ Polička 

30.04.2019 - 18:00 – Út Koncert klav. korepetice, Švéd. Klášterní kostel 

04.05.2019 - 10:00 – So ARTAMA Prostějov, zajišťují rodiče, SRPŠ 
Postupová přehlídka skupin 
scénického tance pro 
dospělé 

06.05.2019 - 17:00 – Po Třídní besídka – Nováková Sál školy 

07.05.2019 - 09:00 – Út Pietní akt, památník obětem 2. sv. války Bratrušov BART, NOV, ŠTĚ, KOC 

10.05.2019 - 18:00 – Pá Koncert ke Dni matek, Ruda nad Moravou BART, NOV, ŠTĚ, KOC 

13.05.2019 - 09:00 – Po Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

13.05.2019 - 10:30 – Po Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

13.05.2019 - 18:00 – Po Hudební podvečer 
Koncertní sál ZUŠ, průvodní 
slovo Valentová 

14.05.2019 - 09:00 – Út Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

14.05.2019 - 10:30 – Út Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

15.05.2019 - 09:00 – St Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 
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15.05.2019 - 10:30 – St Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

15.05.2019 - 18:00 – St Koncert dechového oddělení Klášterní kostel – kaple 

16.05.2019 - 09:00 – Čt Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

16.05.2019 - 10:30 – Čt Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

17.05.2019 - 08:00 – Pá Soutěž - kom.hra - smyčce - ústřední kolo ZUŠ Jindřichův Hradec 

17.05.2019 - 09:00 – Pá Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

17.05.2019 - 09:00 – Pá Kutná Hora 2019, ARTAMA, TO SRPŠ, rodiče 

17.05.2019 - 10:30 – Pá Hudební pohádky pro MŠ, Nezbed. Koncertní sál ZUŠ 

17.05.2019 - 15:30 – Pá Třídní besídka, Juřička Koncertní sál ZUŠ 

17.05.2019 - 18:00 – Pá Koncert k výročí ZUŠ I. Krejčího Olomouc Reduta Olomouc, HAV 

18.05.2019 - 08:00 – So Soutěž - kom.hra - smyčce - ústřední kolo ZUŠ Jindřichův Hradec 

18.05.2019 - 10:00 – So Kutná Hora 2019, ARTAMA, TO SRPŠ, rodiče 

19.05.2019 - 08:00 – Ne Soutěž - kom.hra - smyčce - ústřední kolo ZUŠ Jindřichův Hradec 

19.05.2019 - 10:00 – Ne Kutná Hora 2019, ARTAMA, TO SRPŠ, rodiče 

22.05.2019 - 18:00 – St Koncert kytarového orchestru Klášterní kostel 

23.05.2019 - 18:00 – Čt Absolventský koncert, David. Novák. Kaple kášterního kostela 

27.05.2019 - 17:30 – Po Třídní besídka – Švédová   

28.05.2019 - 18:00 – Út Třídní besídka, Nezbedová Koncertní sál ZUŠ. 

30.05.2019 - 17:00 – Čt Třídní besídka, Grmolcová Koncertní sál ZUŠ. 

31.05.2019 - 14:00 – Pá ZUŠ OPEN - KLAVÍRNÍ ODD.   

31.05.2019 - 14:00 – Pá ZUŠ OPEN 2019   

01.06.2019 - 08:00 – So Soutěž LDO - ústřední kolo ZUŠ Litvínov 

01.06.2019 - 14:00 – So ZUŠ OPEN 2019   

02.06.2019 - 08:00 – Ne Soutěž LDO - ústřední kolo ZUŠ Litvínov 

03.06.2019 - 17:00 – Po Koncert pěveckého oddělení, Johnová 
,,Se zpěvem za zpěvem" 
klášterní kostel 

03.06.2019 - 17:00 – Po Třídní besídka – Ristovská   

04.06.2019 - 18:00 – Út Koncert smyčcového oddělení Klášterní kostel 

05.06.2019 - 15:00 – St Třídní přehrávka, Kaprálová Učebna č.16 

07.06.2019 - 16:30 – Pá Třídní besídka – Minář   

07.06.2019 - 18:00 – Pá Přehlídka TO a absolventský koncert, Kokeš, Jirman 
Divadlo Šumperk, 
Kokešová, Jirmanová 

12.06.2019 - 17:00 – St Absolventské vystoupení LDO, Kašík Koncertní sál ZUŠ 

13.06.2019 - 16:30 – Čt Třídní besídka, Kocůrek Koncertní sál ZUŠ 

14.06.2019 - 15:00 – Pá Evropský den hudby Školní zahrada, Ristovská 

14.06.2019 - 16:00 – Pá Hraje a zpívá celá rodina, Valentová Koncertní sál ZUŠ 

17.06.2019 - 16:00 – Po Třídní besídka, Davidová Koncertní sál ZUŠ. 
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19.06.2019 - 17:00 – St Absolventské vystoupení LDO, Kašík Koncertní sál ZUŠ 

19.06.2019 - 18:00 – St Koncert orchestrů - Bartošek, Sekyra Klášterní kostel 

20.06.2019 - 16:00 – Čt Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně Klášterní kostel 

21.06.2019 - 18:00 – Pá Koncert dech. orchestru - BAR. NOV. ŠTĚ. KOC zahrada ZUŠ 

21.06.2019 - 18:00 – Pá Přehlídka TO Jindřichov, Kokeš. DK Hanušovice 

24.06.2019 - 17:00 – Po Třídní besídka, Čížková Koncertní sál.ZUŠ 

 

4 Soutěže 

Jmenovité výsledky a umístění jsou zachyceny v přehledové tabulce. 
 
Soutěže MŠMT 
 
1. Komorní hra s převahou dechových nástrojů - okresní kolo – 28. 2. 2019, ZUŠ Zábřeh 
Kategorie: c) soubory zobcových fléten – II. kategorie (do 13 let, 4–8 minut)  
Trio zobcových fléten (Fišnarová, Sýkorová, Vavříková)   (Kocůrek)  1. místo 
Kategorie: III. kategorie (do 17 let, 5–9 minut)  
Žesťové trio   (Štěpán, Tichý, Valentová)   (Kocůrek)  2. místo 
 
 
2. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů - okresní kolo – 27. 3. 2019, ZUŠ Zábřeh 
Barokní soubor Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová)  (Nezbedová) 1. místo  
s postupem  
Barokní soubor  (Štrpková, Váňová, Šána, Nováková)  (Nezbedová)  2. místo 
Barokní soubor (Váňová, Brokešová, Bartoš, Kamlarová)  (Nezbedová)  1. místo 
Zvláštní ceny pro pedagogy 
za dlouholetou práci s barokními soubory  Lenka Nezbedová 
Krajské kolo 9. 4. 2019, ZUŠ I. Krejčího Olomouc 
Barokní soubor (Klimešová, Sovadinová, Šána, Gronychová) (Nezbedová)  3. místo  
 
3. Hra na elektronické klávesové nástroje – okresní kolo – 2. 4. 2019, ZUŠ Zábřeh 
Prudík Jan         (Macek)  1. místo  
Ruprich Michael       (Macek)  1. místo s postupem 
Kotková Lucie        (Macek)  2. místo  
Krajské kolo 25. 4. 2019, ZUŠ Litovel 
Ruprich Michael       (Macek)  Čestné uznání II. st.  
 
Pionoforte per tutti - celostátní klavírní přehlídka – 28. – 29. 3. 2019, Příbor 
Sofia Horčicová  (Švédová) zlaté pásmo a zvláštní cena za interpretaci skladby 
A. Chačaturjana 
Jan Paloncý   (Valentová) zlaté pásmo 
Eliška Krillová, Jan Paloncý (Valentová) zlaté pásmo 
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Artama – přehlídka scénického tance – krajské kolo, 30. 3. 2019, Prostějov 
(ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy) 
Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová – nominace na celostátní přehlídku do Kutné Hory 
Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová – nominace na 
celostátní přehlídku do Kutné Hory 
Artama – přehlídka scénického tance – ústřední kolo, 17. – 19. 5. 2019, Kutná Hora 
(ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy) 
Kapitola 13 – choreografie Jiřina Kokešová 
Skici – nebe aneb malování pohybem – choreografie Marie Jirmanová 
 
Praguitarra Clasica 2019 Praha – X. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru, 5. 4. 2019, 
Praha 
Nicol Pleyerová  Strachotová  Čestné uznání I. stupně 
Richard Kolář  Strachotová  Čestné uznání 
 
17. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, Ostrava 4. – 7. dubna 2019 
Sofia Horčicová Švédová 3. cena v 1. kategorii oboru hra na klavír 
     Cena poroty za interpretaci skladby Arama Chačaturjana 
 
Mládí a Bohuslav Martinů. Celostátní přehlídka, Polička, 26. dubna 2019 
Jan Paloncý    Valentová Zlaté pásmo 
Sofie Horčicová   Švédová Zlaté pásmo 
 
7. ročník celostátní soutěže pro klavírní dua – Dvořákův Lipník, ZUŠ Lipník  10. května 2019 
Eliška Krillová, Jan Paloncý   Valentová 1. místo ve 2. kategorii  
 
 
Regionální přehlídka čtyřruční hry, Olomouc, ZUŠ Iši Krejšího 21. května 2019 
Emma a Eliška Krillová  Valentová  Stříbrné pásmo v 1. kategorii 
Lucie Šedivá, Kateřina Heřmanská Valentová  Bronzové pásmo v 1. kategorii 
Eliška Krillová, Jan Paloncý   Valentová  Zlaté pásmo + zvl. cena za 
mimořádnou interpretaci – 2. kategorie  
Marie Kamlarová, Marie Schubertová Valentová  Stříbrné pásmo v 5. 
kategorii 

5 Průběh vzdělávání 

V krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu je třeba: 

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

• stabilizovat personální obsazení v oddělení smyčcových nástrojů; 

• 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 dále rozvíjet a budovat. 
Perspektivní se jeví spolupráce dechového orchestru s Moravskými muzikanty a 
s Městem Šumperk. V nastoleném trendu je třeba pokračovat. Ve škole vznikl soubor 
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zaměřený na oblast populární hudby, v jehož rámci žáci plní obsah předmětu komorní 
hra. Do budoucna je nezbytné nabídnout širší možnost komorní hry i žákům studia Hra 
na keyboard; 

• 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. 
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. 

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 spolupodílel 
významným způsobem na jednotlivých akcích školy, výkonný výbor se sešel ve školním roce 
2018/19 s ohledem na četnost pořádaných akcí a časovou náročnost oslav výročí dvakrát na 
pravidelné schůzi a projednal záležitosti týkající se vzájemné spolupráce a organizace 
jednotlivých akcí. Členové výboru a předseda se setkávali pravidelně na akcích pořádaných 
školou a průběžně byli informováni o všech aktivitách školy. 
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. Rodiče významným způsobem přispěli k realizaci ZUŠ OPEN 2019 a průběhu 
evropského dne hudby.  
Spolek mimo jiné organizačně a finančně zajistil účast tanečního oboru na celostátní přehlídce 
výrazového tance Artama, soustředění kytarového orchestru a exkurze výtvarného oboru.  
 
 

Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku za školní rok 2018/19 

Zůstatek k 30. 6. 2018 229 904,22 Kč 
Příjmy 

Příspěvky rodičů  32 790,00 Kč  
Koncertní činnost  73 445,00 Kč  
Sponzorské dary 11 504,00 Kč 
Učební pomůcky  22 070,00 Kč  
Celkem  139 809,00 Kč  

Výdaje 
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Koncertní činnost  53 740,00 Kč  
Absolventské tablo  8 653,00 Kč  
Zájezdy, soustředění  8 315,00 Kč  
Soutěže  36 521,00 Kč  
Učební pomůcky  17 640,00 Kč  
Účetnictví  4 500,00 Kč  
Poplatek AZUŠ + ARTE 3 000,00 Kč 
Bankovní poplatky  29,00 Kč  
Celkem  132 398,00 Kč  
Zůstatek k 30. 6. 2019  237 315,22 Kč  

 
 

7 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

V termínu 16. – 18. 10. 2018 proběhla ve škole kontrola České školní inspekce. Předmětem 
inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní uměleckou školou, zjišťování a hodnocení výsledků školního 
vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. 
Závěry 
Vývoj školy 
Na přelomu školních roků 2014/2015 a 2015/2016 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hlavní 
budovy školy (výměna odpadů, rozvodů vody, vybudování nových sociálních zařízení, instalace 
klimatizace v koncertním a tanečním sále apod.). 
V souvislosti s rekonstrukcí byla provedena instalace rozvodů počítačové sítě, 
zabezpečovacího zařízení budovy, vytvořena nová učebna dechového oddělení. 
Vznikl kytarový orchestr, komorní pěvecký sbor a byla rozšířena vzdělávací nabídka o studijní 
zaměření Hra na varhany. 
Postupně dochází k zavádění pedagogické dokumentace a záznamu průběhu vzdělávání 
v elektronické podobě. 
Silné stránky 
Pedagogové za výrazné podpory vedení školy vytvářejí podmínky pro práci krátkodobě 
existujících nástrojových seskupení žáků, a tím je připravují k aktivnímu působení 
v prezentačních souborech školy. 
Soustavná podpora vytváření zdravého školního klimatu vedením školy pozitivně ovlivňuje 
vzájemné vztahy mezi pedagogy, žáky i zákonnými zástupci a posiluje sociální kompetence 
žáků. 
Spolupráce pedagogů se začínajícími učiteli a předávání vlastních zkušeností výrazným 
způsobem přispívá ke stoupající úrovni práce celého pedagogického sboru. 
Vzdělávání pedagogických pracovníků je cíleně zaměřeno na zvyšování jejich odborné a 
profilační specializace.  Převážná forma vzdělávání probíhá na katedrách různého žánrového 
zaměření na vysokých uměleckých školách a konzervatořích. 
Nadstandardní četnost prezentačních aktivit školy i úspěšná účast žáků v soutěžích a na 
přehlídkách účelně motivuje žáky k mezioborové spolupráci, umocňuje jejich vztah 
k dosahování velmi dobrých výsledků ve vzdělávání. 
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení 
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Materiální zabezpečení studijního zaměření Hra na klavír je zastaralé, technická kvalita 
zastaralých hudebních nástrojů (klavírů) částečně komplikuje realizaci záměrů stanovených ve 
školním vzdělávacím programu. 
Kvalita klavíru využívaného pro veřejnou prezentaci výsledků vzdělávání žáků v koncertním 
sále školy není vyhovující. 
Prostorové podmínky pro činnosti žáků zejména výtvarného oboru částečně omezují možnost 
rozvoje vlastní kreativity žáků. 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
Ve spolupráci se zřizovatelem a městem Šumperk postupně zabezpečit finanční podmínky pro 
pořízení nových klavírů, zejména pro koncertní sál. 
Ve spolupráci s majitelem budovy zabezpečit projekt a jeho realizaci pro rekonstrukci půdních 
prostor hlavní budovy školy pro zkvalitnění prostorových podmínek vzdělávání žáků (zejména 
pro výtvarný obor). 
Postupně zkvalitňovat a obnovovat materiální vybavení všech oborů školy. 

8 Základní údaje o hospodaření školy – rok 2018 

Příjmy 
 

 

Příjmy celkem k 31. 12. 2018 18.021.244,00 Kč 
z toho:  
Dotace od MŠMT a zřizovatele: 16.265.569,00 Kč 
z toho:  na mzdy  11.870.210,00 Kč 
  na odvody  4.248.900,00 Kč 
  na provoz 110.000,00 Kč 
  na odpisy 21.459,00 Kč 
Grant od MÚ Šumperk 15.000,00 Kč 
Úplata za vzdělávání 1.687.460,00 Kč 
Zúčtování fondů 20.000,00 Kč 
Doplňková činnost – pronájem hud. 
nástrojů, prostor 

43.002,00 Kč 

Ostatní výnosy 5.213,00 Kč 
 

Výdaje 
 
Neinvestiční výdaje celkem k 31. 12. 2018 17.945.589,46 Kč 
z toho:  
Náklady na mzdy 11.822.198,00 Kč 
Odvody 3.986.548,00 Kč 
Učební pomůcky 417.892,00 Kč 
 Zákonné sociální náklady a pojištění 232.937,00 Kč 
 Ostatní provozní náklady 1.486.014,46 Kč 
   Provoz – nájmy 153.590,00 Kč 
   Odpisy 21.459,00 Kč 
   Ostatní náklady 1.310.963,46 Kč 
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Stav fondů 
 
Stavy fondů k 31. 12. 2018 582.040,56 Kč 
z toho:  
Fond odměn 69.261,15 Kč 
FKSP 275.459,40 Kč 
Fond rezervní 182.288,71 Kč 
FRIM 55.038,30 Kč 

 
Inventarizace majetku 
 
Inventarizace majetku k 31. 12. 2018 8.407.631,38 Kč 
z toho  
Dlouhodobý hmotný majetek 571.695,00 Kč 
Dlouhodobý nehmotný majetek 138.593,00 Kč 
Dlouhodobý drobný hm. majetek 5.768.767,30 Kč 
z toho:  
Provozní majetek 2.731.124,30 Kč 
Učební pomůcky 3.176.236,00 Kč 
Majetek v operativní evidenci 1.928.576,08 Kč 
z toho:  
Dle oborů 624.319,27 Kč 
Ostatní majetek 1.304.256,68 Kč 
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9 Fotogalerie 2018/2019 

1) Učitelský sbor ve školním roce 2018/19 

 

2) Noc divadel 

 

 



Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2018/2019 

- 23 - 

3) Přehlídka tanečního oboru 

 

4) Koncert kytarového orchestru 

 

 

 



Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 

Zpráva o činnosti Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 za školní rok 2018/2019 

- 24 - 

5) Koncert pěveckého oddělení 

 

6) Celoškolní koncert k výročí vzniku republiky - cimbálová muzika 
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7) Pohled do publika 

 

8) ZUŠ OPEN 2019 – Grazioso 
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9) ZUŠ OPEN 2019 – živé sochy z literárně dramatického oboru v ulicích města 
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10) ZUŠ OPEN 2019 – živé sochy z literárně dramatického oboru v ulicích města 
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11) ZUŠ OPEN 2019 – dechovka, balónky a průvod školy městem 
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12) ZUŠ OPEN 2019 – stanoviště výtvarného oboru 
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13) ZUŠ OPEN 2019 – „čarujeme, čarujeme, čmáráme a malujeme…“  
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14) ZUŠ OPEN 2019 – klavíristi v ulicích 
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15) ZUŠ OPEN 2019 – O5 a Radeček – mediální partneři akce 

 

16) ZUŠ OPEN 2019 – kytarový orchestr celý v červeném 
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17) ZUŠ OPEN 2019 – pohled do publika 

 

18) ZUŠ OPEN 2019 – symfonický orchestr v akci 
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19) ZUŠ OPEN 2019 – dramaťáci žasnou a diví se … 
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20) ZUŠ OPEN 2019 - … naši malí tanečníci 

 

21) ZUŠ OPEN 2019 – … a jejich o málo starší spolužáci 
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22) ZUŠ OPEN 2019 – symfonický orchestr v Olomouci 
 

 
 
23) ZUŠ OPEN 2019 – výtvarníci v Olomouci 

 

 
 

 


