Zápis ze schůze
Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku,
konané v úterý 24. září 2015 v 18:00 v učebně č. 24
(Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11)
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu
seznámení se změnou názvu a zápisem do rejstříku
volba hospodářky spolku
seznámení s výsledky hospodaření za uplynulý školní rok
schválení příspěvků na činnost školy
oslavy 70. výročí vzniku školy
diskuse, různé
Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu

Návrhy:
na návrh předsedy výboru je pověřen předsedající schůze – PaedDr. František Havelka, Ph.D.
hlasování o návrhu
Pro
26

Proti
0

Zdržel se
0

na zapisovatele – Lenka Brožová
hlasování o návrhu
Pro
26

Proti
0

Zdržel se
0

na ověřovatele zápisu – Bc. Martina Losertová
hlasování o návrhu
Pro
26

Proti
0

Zdržel se
0

Usnesení:
Předsedajícím schůze byl pověřen PaedDr. František Havelka, Ph.D. počtem 26 hlasů pro. Nikdo nebyl
proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Zapisovatelem byla zvolena Lenka Brožová počtem 26 hlasů pro. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.
Ověřovatelem zápisu byl zvolen Bc. Martina Losertová počtem 26 hlasů pro. Nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel hlasování.
2.

Seznámení se změnou názvu a zápisem do rejstříku

Ředitel Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11, PaedDr. František Havelka, Ph.D. informoval
přítomné o zápisu spolku do příslušného rejstříku pod názvem Spolek rodičů a přátel základní umělecké
školy v Šumperku. V souladu se zápisem došlo ke změně razítka a budou v nejbližší době provedeny
příslušné změny v bance.

3.

Volba hospodářky spolku

Dosavadní hospodářka spolku paní Jana Hanáková oznámila v souvislosti s ukončením studia její dcery
ve škole rezignaci na pozici ve Výkonném výboru SRPŠ. Výbor navrhuje na uvolněnou pozici paní Šárku
Adámkovou a žádá členskou schůzi o provedení volby.
hlasování o návrhu:
Pro
26

Proti
0

Zdržel se
0

Další návrhy nebyly podány.
Usnesení:
Přítomnými zakládajícími členy byla Šárka Adamová schválena počtem hlasů 26 pro. Nikdo nebyl proti,
nikdo se nezdržel hlasování.
4.

Seznámení s výsledky hospodaření za školní rok 2014/2015

Výbor předložil členské schůzi výsledky hospodaření spolku za školní rok 2014/2015.
Zpráva o hospodaření Spolku rodičů a přátel ZUŠ v Šumperku za školní rok 2014/15
Příjmy
Zůstatek ke 30. 6. 2014
98 662,65 Kč
Příspěvky rodičů
43 630,00 Kč
Koncertní činnost
70 246,00 Kč
Dotace Olomouckého kraje, města Šumperk
0,00 Kč
Sponzorské dary
33 340,00 Kč
Zájezdy, soustředění
2 000,00 Kč
Učební pomůcky
18 180,00 Kč
Soutěže
2 908,00 Kč
Úroky
0,00 Kč
Celkem
170 304,00 Kč
Výdaje
Koncertní činnost
28 551,00 Kč
Absolventské tablo
7 905,00 Kč
Zájezdy, soustředění
4 893,00 Kč
Soutěže
42 038,00 Kč
Učební pomůcky
3 690,00 Kč
Účetnictví
4 500,00 Kč
Poplatek AZUŠ
2 000,00 Kč
Bankovní poplatky
211,00 Kč
Celkem
93 788,00 Kč
Zůstatek k 30. 6. 2015
175 178,65 Kč

Členská schůze bere výsledky hospodaření na vědomí.
5.

Schválení příspěvků na činnost školy

Návrhy:
Na žádost ředitele školy projednal výbor následující příspěvky a předkládá je členské schůzi ke
schválení:

- 15 000,- Kč na organizační zajištění 5. ročníku celostátní soutěže v interpretaci koncertního
melodramu, který škola ve spolupráci se spolkem a Spolkem Galimatyáš každoročně pořádá
- 6 000,- Kč na výrobu 225 ks propagačních tužek, které budou sloužit k propagaci školy a jako ceny
v soutěžích pořádaných školou
- cca 70 000,- na natočení a výrobu propagačního DVD k 70. výročí založení školy
- 20 000,- na zajištění drobného pohoštění čestných hostů koncertů, pedagogů a bývalých pedagogů,
sponzorů
- 5 000,- Kč na propagaci koncertu
- 4 000,- Kč na odměnu externímu režisérovi koncertu
Návrh bude hlasován jako celek.
hlasování o návrhu
Pro
23

Proti
0

Zdržel se
3

Usnesení:
Požadované částky byly schváleny v plném rozsahu počtem hlasů 26. Proti nehlasoval nikdo. Zdrželi
se 3.
6.

Oslavy 70. výročí založení školy

Ředitel školy požádal spolek rodičů o pomoc při organizaci slavnostního koncertu k 70. výročí založení
školy, který se uskuteční ve dnech 11. – 12. 12. 2015 v divadle v Šumperku. Požádal je, zda by se mohl
koncert uskutečnit pod hlavičkou spolku, který by stanovil vstupné na koncert v symbolické výši 50,Kč. Škola by rovněž potřebovala pomoc ze strany rodičů při organizačním zajištění koncertu.
7.

Diskuse, různé
a. Roční příspěvky Spolku rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku zůstávají pro příští
období stejné, jako byly příspěvky KRPŠ, tj.:
za žáka v každém oboru
za každého dalšího sourozence

100,- Kč
60,- Kč

b. Ředitel školy informoval rodiče o:
- rekonstrukci budovy, která proběhla v červnu – srpnu 2015;
- oslavách 70 výročí založení školy;
c. Ředitel školy připomenul rodičům povinnost hradit úplatu za vzdělávání ve stanoveném
termínu – termín je určený vyhláškou a je nejpozději do 15. září za první pololetí a do 15. února
za druhé pololetí. Poděkoval za vstřícný postoj ze strany rodičů a informoval o tom, že
v letošním roce se výrazně zlepšila platební morálka a podstatná část plateb je v současné době
zaplacena.

V Šumperku 24. 9. 2015
Pověřený předsedající schůze PaedDr. František Havelka, Ph.D.:
Předseda výboru Ing. Lenka Hrdinová:
Zapisovatel Lenka Brožová:
Ověřovatel zápisu Bc. Martina Losertová:

