Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů a přátel při uměleckých
školách v Opavě
DATUM:14.02.2018

ZÁPIS Č. 4 - 2017/2018

ČAS: 18 HODIN

MÍSTO: ZUŠ

VEDENÍ SCHŮZE

G. Mathiasová (předsedkyně výboru)

ZAPISOVATELKA

G. Mathiasová

PŘÍTOMNI

Mathiasová, Lebedová, Bouček, Warišová, Košťálková, Slaninová, Plánská

PROGRAM A DISKUSE

1.
2.
3.
4.

hospodaření za rok 2017, účetní závěrka, kontrola
žádosti o příspěvek - kontrola schválených žádostí, dohoda o způsobu schvalování
informace o podaných grantech
diskuse a různé

Ad.1.
Pokladní spolku seznámila členy výboru s účetní závěrkou za rok 2017. Kontrola bude provedena v následujícím
týdnu, kontrolní komisi tvoří členky výboru paní Košťálková a Dudová. S paní Slaninovou si domluví termín
kontroly účetnictví. Z kontroly bude proveden zápis, který bude součástí tohoto zápisu z schůze výboru.
Členské příspěvky: je vybráno 118 000 Kč
Diskuse o placení příspěvků v případě sourozenců a žáků, kteří navštěvují více oborů. Členské příspěvky jsou
dobrovolné, ideálem je, aby platilo každé dítě za každý obor, aby mohlo být dané dítě v daném oboru
podpořeno. V tomto smyslu je vhodné na rodiče působit. Členem spolku je ale rodič po zaplacení jednoho
členského příspěvku.
Ad.2.
a) Výbor projednal a schválil tyto žádosti o příspěvek:
Číslo
žádosti

Žadatel

Akce

Datum přijetí

Částka

Podúčet

Schválení

18 Zak 01 Bilíková

kostýmy

14.2.2018

20.000,Kč

Ano

ano

18 Zak 02 Zechová

Klavírní přehlídka – startovné, stravné, 14.2.2018
jízdné

1.830,- Kč Ne

ano

18 Zak 03 Westová

Klavírní přehlídka – startovné, stravné

14.2.2018

1.020,- Kč Ne

ano

18 Zak 04 Raabová

Koncert Pavla Šporcla

14.2.2018

2.340,- Kč Ne

ano

18 Zak 05 Vávrová

Česko zpívá
poplatek

účastnický 14.2.2018

2.000,- Kč Ne

ano

18 Zak 06 Sýkorová

Filmové představení S láskou Vincent

6.500,- Kč Ano

ano

–

cestovné,

14.2.2018

Poznámka: k žádosti 18 Zak 06 je třeba doplnit seznam žáků. Paní ředitelku Sýkorovou o doplnění požádá
Mathiasová
Ad.3.
Na konci roku bylo podáno vyúčtování loňských grantů a byly podány dva na tento rok, a to na tradiční akce
Kytarová smršť (Lenka Lebedová), Magický klavír (Lukáš Poledna).

Ad.4.
a) Diskuse k prioritám – co ze společných peněz podporovat?
1. Spoluúčast na grantových akcích (viz ad.3)
2. Účast na soutěžích, pokud nelze hradit výdaje z prostředků školy
3. Motivační odměny pro žáky (dle uvážení vyučujících a vedoucích oddělení – občerstvení, vstupné na akce),
částka musí být přiměřená vybraným prostředkům, podpořil lze pouze žáky, kteří odevzdali příspěvek.
b) Diskuse k vybírání dobrovolného vstupného: U akcí SRPUŠ vybírat dobrovolné vstupné, učitel pořádající akci
požádá rodiče o účast na akci a výběr vstupného. Cílem je zvýšit příjmy spolku.
c) Diskuse o tom, jak zajistit spravedlivé přidělování příspěvků: návrh, aby v příštím školním roce byla většina
peněz byla přidělována prostřednictvím podúčtů, na společném účtu by bylo jen minimum (kolik oddělení
vybere, tolik může utratit). Pro letošní rok hlídat, aby žádosti za jednotlivá oddělení nepřekročila vybranou
částku. Jednotliví členové výboru „pohlídají“ jednotlivá oddělení: Dechaři: Bouček, Kytary: Lebedová, Klavírní:
Warišová, Smyčce: Plánská, Akordeony: Grygera, Taneční: Dubová, Pěvci: Štantejský, VV, LDO: Mathiasová

ZÁVĚRY

Výbor schválil 6 žádostí. Provede se kontrola hospodaření. Hledá se efektivní systém přidělování
příspěvků k minimalizování ztráty. Další schůzka: 14. března, 18 hodin, ZUŠ Nádražní okruh

Další členská schůze: prosinec
ÚKOLY

ODPOVĚDNÁ OSOBA

TERMÍN DOKONČENÍ

1)

Vedení účetnictví spolku

Pavlína Slaninová

průběžně

2)

Kontrola účetnictví

Dubová, Košťálová,
Slaninová

únor

3)

Požádat paní ředitelku o doplnění seznamu podpořených
žáků

Mathiasová, Slaninová

únor

Kontrola zápisu: Lenka Lebedová
Zápis schválila: Lenka Lebedová

