
 

Zápis ze shromáždění Spolku rodičů a přátel při uměleckých 
školách v Opavě 

 

 
ZÁPIS Č. 1 - 2017/2018 

 
DATUM: 20. 9. 2017 

 

 
ČAS: 17,30 

 
MÍSTO: SÁL ZUŠ 

     

VEDENÍ SCHŮZE G. Mathiasová (předsedkyně výboru) 

ZAPISOVATELKA G. Mathiasová 

PŘÍTOMNI 

Shromáždění se zúčastnilo 5 členů výboru (Mathiasová, Lebedová, Bouček, Plánská, Warišová) 
Martina Tračová (odstupující pokladní spolku), 5 (slovy pět) členů spolku (rodičů), ředitelka ZUŠ Solná 
paní Sýkorová a hosté z řad pedagogů ZUŠ Václava Kálika. Počet hlasujících: 11  

 
 

PROGRAM A DISKUSE  

 
1. Úvodní slovo  
2. Informace o činnosti spolku ve školním roce 2016-2017 
3. Návrh hospodaření a činnosti spolku v novém školním roce 
4. Dovolba členů výboru 
5. Diskuse a různé 

 
 
Ad.1.  
 
Předsedkyně Mathiasová: Poděkování přítomným za účast na shromáždění. Seznámení rodičů se situací, v níž 
se spolek momentálně nachází: na shromáždění členů spolku 19. 4. 2017 oznámili členové stávajícího výboru 
(Trač, Tračová, Krybusová, Gregr, Slámová), že k 30. 6. 2017 ukončují svou činnost ve výboru. Ve výboru by 
zůstala pouze Lenka Lebedová. Zájemci o převzetí funkcí se nenašli. Další shromáždění členů proběhlo 30. 5. 
2017. Pokud by se nenašli noví členové výboru, spolek by musel být s likvidován, finance a majetek přesahující 
300 000 by přešel na likvidátora. Proto přijali členství ve výboru Gabriela Mathiasová, Ivana Petrušková 
(rodiče), Jana Warišová, ředitel školy Petr Bouček, Gabriela Westová, Dana Plánská (pedagožky). Ivana 
Petrušková později odstoupila. Odstoupila taktéž paní Westová. Stávající členové výboru odstoupení vzali zpět, 
znovu ho podali  po schůzce výboru 13. 9.  
Výbor, který musí být dle stanov pětičlenný, nyní funguje ve složení Mathiasová (předsedkyně), Lebedová 
(místopředsedkyně), Bouček, Plánská, Waryšová. Předsedkyně musí zajistit výmaz původních členů výboru z 
rejstříku a zapsání nových. Momentálně je tedy ve výboru jediný rodič a není nikdo, kdo by vedl účetnictví. Je 
tedy otázkou, zda má smysl bojovat o zachování. 
 
Ředitel Petr Bouček: Informoval přítomné o rozhodnutí zřizovatele sloučit ZUŠ Václava Kálika a ZUŠ Solná. 
Přebírající organizací bude ZUŠ Solná. Od 1. 1. 2018 se bude škola jmenovat ZUŠ Opava, ředitelkou bude Ivana 
Sýkorová. 
 
Ředitelka Ivana Sýkorová: Informovala přítomné o tom, že počítá s funkcí ředitelky do konce června, kdy jí 
končí funkční období, do té doby nebude činit žádné podstatné změny. Pokud jde o fungování spolku, umí si 
představit, že by škola fungovala bez spolku, žádosti o granty by případně podávala přímo škola. Dvakrát se na 
rodiče obracela mailem plus osobně, nikdo (kromě současné předsedkyně) nereagoval a neprojevil o spolek 
zájem. 
 
Následovala diskuse o tom, zda je spolek potřebný a má být zachován. Shoda v tom, že ztratit 300 000 Kč by 
byla škoda. Přítomní rodiče navrhují znovu se obrátit na rodiče, informovat je o situaci, vyzvat k práci ve 
výboru, hledat někoho, kdo by vedle účetnictví (za odměnu cca 1000 – 2000 korun měsíčně).  
 
 
Ad.2. 
 
Tračová: Informovala o hospodaření spolku, na co byly peníze využívány (účast na soutěžích, přehlídky, 



nájmy). Na účtu je běžný zůstatek 327 294 korun. 
Ad.3. 
 
Mathiasová: Pokud se podaří najít účetní a lidi, ochotné pracovat ve výboru, činnost spolku by pokračovala 
zhruba stejně. V souvislosti s organizačními změnami by došlo také k úpravě stanov spolku. Výbor schválil 
členský příspěvek ve výši 100 Kč, splatný k 31. 1. 2018, s ohledem na nejistotu pokračování se zatím vybírat 
nebude. 
 
Ad.3. 
 
Dovolba členů: S ohledem na dosavadní informace byli ochotni členství ve výboru přijmout všichni přítomni 
rodiče: Marcel Štantejský, Monika Košťálková, Andrea Dubová, Pavel Solich, Karel  Grygera.  
 
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
 
Ad.4. 
 
Diskuse: Karel Grygera ihned oslovil známou účetní. Dohoda, že pokud nepřijme, bude se dále hledat, znovu se 
osloví rodiče. 
 
 
 

 

 

ZÁVĚRY 

Na shromáždění členů byli přítomni informováni o změnách ve výboru spolku a o krizi, v níž se 
spolek nachází – nejsou rodiče, ochotni se angažovat, není účetní.  
Přítomni rodiče přijali funkce, hledá se účetní, bez osoby, ochotné vést účetnictví spolek nemůže 
pokračovat.  
 

 

Další členská schůze: dle potřeby, nejspíše v lednu ke schválení stanov 

 

ÚKOLY  ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

1) Seznámit se se stanovami spolku a prováděcím 
předpisem, podle kterého se přidělují peníze. 

Noví členové výboru: 
Štantejský, Koštálková, 
Dudová, Solich, Grygera 

Nebyl stanoven 

2) Oslovit rodiče, hledat účetní Všichni členové výboru  Nebyl stanoven 

3) Zajistit výmaz původních členů ze spolkového 
rejstříku 

G. Mathiasová Nebyl stanoven 

4) Převzetí dokumentace a majetku spolku od paní 
Tračové 

G. Mathiasová, P. Bouček Proběhlo po schůzi 

  
 
Zápis schválila: Lenka Lebedová, Karel Grygera 


