Zápis z jednání Výkonného výboru Spolku rodičů a přátel Základní umělecké
školy v Šumperku dne 24. 2. 2016 v 17:00
Přítomni: Ing. Lenka Hrdinová, Lenka Brožová, Mgr. Monika Vavříková, Libuše Zámečníková, PaedDr.
František Havelka, Ph.D., BcA. Tomáš Bartošek, DiS., Bc. Martina Losertová, Šárka Adámková
Omluveni: Ing. Robert Březovský,
1) Ředitel seznámil přítomné s průběhem oslav 70. výročí založení školy, informoval o slavnostních
koncertech ve dnech 11. a 12. prosince 2015.
2) Stav čerpání financí k dnešnímu dni:
Akce
Melodram
propagační tužka
občerstvení koncert
propagace koncertu
odměna režisérovi
příprava DVD
výroba 500 ks DVD 8GB

Požadavek
15 000,- Kč
6 000,- Kč
20 000,- Kč
5 000,- Kč
4 000,- Kč

Skutečnost – čerpáno
12 000,- Kč
6 300,- Kč
15 500,- Kč
1 750,- Kč
0,- Kč

70 000,- Kč

0,- Kč
32 000,- Kč

Rozdíl
3 000,-Kč
-300,-Kč
4 500,- Kč
3 250,- Kč
4 000,- Kč
zaplaceno z jiných zdrojů
(56 000,- zaplaceno z grantu
a prostředků školy)
38 000,- Kč

3) Výtěžek vstupného na koncerty pokryl v plném rozsahu náklady na pronájem divadla.
4) SRPŠ získal od pana Aloise Pospíšila sponzorský dar ve výši 4 000,- Kč.
5) Škola plánuje na 14. března slavnostní koncert, na kterém vystoupí umělecká tělesa školy (kytarový
orchestr, komorní pěvecký sbor, žáci tanečního oboru), pro velký zájem bude reprízovaná hra
Kocourkovští a proběhne slavnostní křest DVD. Ředitel požádal předsedkyni výkonného výboru
SRPŠ, zda by se slavnostního křtu za Spolek rodičů zúčastnila.
6) Škola plánuje v termínu 19. května výchovné koncerty pro žáky mateřských a základních škol –
v tomto roce provede reprízu Kocourkovských v Divadle Šumperk – v současné době jsou všechna
tři představení v tomto dni zadaná – předpokládá se účast cca 750 dětí (předpokládaná částka ze
vstupného = cca 37 500,- Kč).
7) Vzhledem k příznivé finanční bilanci Spolku navrhl ředitel, aby
a) všichni žáci školy, kteří vystupovali na slavnostním koncertu, dostali jako poděkování jeden
výtisk DVD zdarma
b) všichni učitelé získali jeden výtisk DVD zdarma
c) žáci výtvarného oboru měli možnost zakoupit DVD za sníženou cenu 30,- Kč/ks
d) volný prodej DVD navrhuje za cenu 70,- Kč/ks
8) Žákům výtvarného oboru navrhuje zaplatit z prostředků SRPŠ výtvarnou exkurzi v plném rozsahu
včetně vstupného do navštíveného objektu.
9) Žákům ostatních oborů navrhuje zaplatit celodenní výlet do olomoucké ZOO (případně do jiné
destinace – zájem zjistí vedoucí orchestru) – jsou plánovány 2 autobusy s cenou včetně vstupného
= cca 16 000,-Kč).
10) Výkonný výbor všechny uvedené návrhy jednohlasně schválil v rozsahu uvedeném v zápisu.

Zapsala Libuše Zámečníková
V Šumperku 24. 2. 2016

