Zápis z jednání Výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel Základní umělecké
školy v Šumperku dne 07. 04. 2014
Přítomni: Libuše Zámečníková, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Bc. Robert Březovský, Lenka Brožová,
Mgr. Monika Vavříková, Ing. Lenka Hrdinová, Jana Hanáková
1) Organizační změny výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel základní umělecké školy v Šumperku
a) V souladu s rezignací předsedy výkonného výboru Roberta Březovského byl projednán návrh,
aby post předsedy spolku vykonávala paní Ing. Lenka Hrdinová.
b) Pokud budou schváleny do budoucna nové stanovy, navrhuje výbor své rozšíření na 6 členů, a
to na výkonný výbor (předseda, jednatel, pokladník) a tříčlennou kontrolní komisi. S Vzhledem
k tomu by došlo k navýšení výkonného výboru o jednoho člena. Výbor navrhl k doplnění počtu
členů kontrolního výboru rozpočtářku Základní umělecké školy, Šumperk, Žerotínova 11 paní
Martinu Losertovou.
c) Projednané změny budou v písemné podobě předloženy rodičům, kteří provedou písemně
doplňující volby do výboru.
d) Na příští schůzi výboru budou členové seznámeni s výsledky doplňujících voleb a budou
podniknuty další kroky k předání agendy (přístupová práva k účtů apod.)
2) Projednání návrhu stanov:
a) Na základě připomínek členů výboru bude zpracován návrh nových stanov a zveřejněn k diskusi
na webu školy. Na příští schůzi budou diskutovány a zapracovány připomínky rodičovské
veřejnosti.
b) Nové stanovy budou s příslušnými doklady odeslány příslušnému rejstříkovému soudu a bude
provedena transformace Kruhu rodičů na spolek ve smyslu nového občanského zákoníku.
3) Ředitel informoval členy výboru s plánem hlavních akcí na 2. pololetí školního roku 2013/14.
Informoval o výběrovém řízení na zakoupení dvoumanuálových varhan.
4) KRPŠ bude nadále hradit ze svých prostředků aktivity žáků, které reprezentují školu (soutěže,
koncerty, apod.) v plné výši v rámci svých finančních možností. KRPŠ může ze svých prostředků
přispět na aktivity spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, pokud tyto aktivity
budou mít přímý dopad na zlepšení kvality výuky žáků školy.
5) Ředitel nastínil další plánované změny v oblasti oprav a údržby hlavní budovy a informoval o možné
spolupráci s polským partnerských městem Nysa.
6) Zástupkyně ředitele Libuše Zámečníková seznámila výbor se zprávou o hospodaření KRPŠ.

V Šumperku 7. 4. 2014
Zapsala Libuše Zámečníková

