
Zápis z jednání Výkonného výboru Kruhu rodičů a přátel Základní umělecké 
školy v Šumperku dne 15. 4. 2015 

Přítomni: Ing. Lenka Hrdinová, Lenka Brožová, Jana Hanáková, Libuše Zámečníková, PaedDr. František 
Havelka, Ph.D., BcA. Tomáš Bartošek, DiS., Bc. Martina Losertová  
Omluvena: Mgr. Monika Vavříková, Bc., Robert Březovský, 
  
1) František Havelka seznámil přítomné s průběhem příprav na výročí školy: 

a) v rámci oslav chce škola natočit ve spolupráci se společností Vistafilm s.r.o. propagační DVD o 
škole, jehož součástí bude záznam z koncertu 11. 12. 2015 v divadle Šumperk, na kterém bude 
provedena dětská opera Kocourkovští. Zároveň chce škola při příležitosti výročí nechat vyrobit 
odznaky s logem školy. Finanční zajištění: 
i) škole se podařilo k tomuto účelu získat grant města Šumperka ve výši 30 000,- Kč 
ii) KRPŠ zažádal o grant ve výši 25 000,- Kč Olomoucký kraj 
iii) škola oslovila potencionální sponzory z řad významných ekonomických subjektů – zatím se 

podařilo získat: 
(1) Pramet Šumperk  10 000,- Kč 
(2) Urdiamant Šumperk  7 000,- Kč 
(3) UVAX    5 000,- Kč 
(4) Ing. Petr Blažek   honorář za činnost v kulturní komisi zastupitelstva do konce 

roku 2015 (cca 850,- Kč) 
b) na oslavách výročí školy se bude s ohledem na stávající stav účtu a na doporučení daňového 

poradce podílet výraznou částkou po projednání i KRPŠ. 
2) Ředitel seznámil přítomné se stanoviskem právničky slečny Moťkové k transformaci Kruhu rodičů 

na zapsaný spolek.  
V souvislosti s tím navrhl: 
a) významné zkrácení a zjednodušení stanov 
b) svolávání členských schůzí podle ustanovení nového občanského zákoníku následovně 

i) v každém oboru a třídě bude vybrán zástupce z řad rodičů, který bude třídu zastupovat na 
členské schůzi 

ii) členské schůze se může zúčastnit i kterýkoli z ostatních rodičů 
iii) rodiče v jednotlivých třídách budou o činnosti spolku informováni prostřednictvím těchto 

zástupců při příležitosti třídních akcí (koncertů, besídek, výstav …) 
iv) ustavující členská schůze, které se zástupci tříd zúčastní, schválí název, stanovy spolku a 

potvrdí, případně doplní, složení výkonného výboru 
c) učitelé budou na poradě 23. dubna 2015 seznámeni s tím, že osloví rodiče, zajistí výběr 

zástupce rodičů za svou třídu a zabezpečí jeho účast na členské schůzi, která se uskuteční 

19. května v 17:00 v učebně č. 24 – 2. poschodí.  
 

V Šumperku 15. 4. 2015 


