
 

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

 

ZÁPIS Č. 6 - 2017/2018 
 

DATUM:24.4.2018 
 

 
ČAS: 18 HODIN 

 
MÍSTO: ZUŠ 

     

VEDENÍ SCHŮZE G. Mathiasová (předsedkyně výboru) 

ZAPISOVATELKA G. Mathiasová 

PŘÍTOMNI 
Mathiasová, Bouček, Warišová, Košťálková, Grygera, Slaninová (jako host) 
 

OMLUVENI Lebedová, Dubová, Plánská 

 
 

PROGRAM A DISKUSE  

 

1. Informace o stavu financí 
2. Žádosti odsouhlasené elektronicky – rekapitulace 
3. Diskuse k pravidlům – návrhy úpravy směrnice 
4. Různé 

 
Ad 1. Informuje paní Slaninová: Stav veškerých peněžních prostředků k 24.4. je 365.216,76 Kč, z toho na 
podúčtu SRPUŠ je: 9.088,10 Kč (po odečtení rezervy na granty, části fondu, který je vyhrazen výtvarnému 
oboru, a schválených, dosud nezrealizovaných a nezúčtovaných žádostí o příspěvky).   
 
Diskuse: pro granty (Magický klavír, Kytarová smršť) je blokováno 25 000 Kč, granty budou letos ale realizovány 
až na podzim, kdy je možno počítat s novými příspěvky, 15 000 Kč se tedy může v případě nutnosti uvolnit na 
spotřebu v tomto školním roce.  
 
Ad 2. Projednání žádostí: Výbor projednal a schválil tyto žádosti o příspěvek: 
 
Číslo  Žadatel Akce Datum přijetí  Částka Podúčet Schválení 

18 Zak 15 Poledna Lukáš Dárek pro žáky klavírního oddělení  
účastnících se okresní klavírní přehlídky 

28.3.2018 750 ne ano 

18 Zak 16 Pinkowská Hana Krajská soutěž v N. Jičíně 28.3.2018 1100 ano ano 

18 Zak 17 Pinkowská Hana Soutěž v Pardubicích 28.3.2018 2000 ano ano 

18 Zak 18 Kubala Roman Doprava na krajské kolo celostátní 
soutěže ZUŠ 

3.4.2018 5500 anoxne ano 

18 Zak 19 Pokorná Taťána, 
Nosková Hana 

Doprava autobusem Opava – Litovel a 
zpět, koncert žáků EKN 

3.4.2018 8000 ne ne 

18 Zak 20 Sýkorová Ivana Workshopy v Galeri a středisku dětského 
výtvarného projevu v Toruni 

3.4.2018 50000  Poznámk
a 

 
Číslo  Žadatel Akce Datum přijetí  Částka Podúčet Schválení 

18 Zak 21 Samiec Ivo Doprava a oběd na soutěž ZUŠ v bicích 
nástrojích 

26.3.2018 4000 ne ano 

18 Zak 22 Mervová Zdenka Pěvecká soutěž Hlas Slezska 3.4.2018 1500 ne ano 

18 Zak 23 Ripková Michaela Předehrávka v Music Clubu 13 6.4.2018 200 ne ano 

 
Poznámka: Diskuse k žádosti paní ředitelky Sýkorové: poprosit o doplnění seznamu žáků, navrženo přispět na 
dopravu, požádat paní ředitelku o předběžnou kalkulaci dopravy. Problém: členové výboru nepovažují za 
správné vyčerpat tak vysokou částku na podporu 35 žáků – na vzdělávací akci. Nutná platba rodičů 
zúčastněných žáků.   



 
Ad. 3 Diskuse k pravidlům 
 
Revize směrnice v příštím školním roce, navrženo omezit proplácení stravy, odměny pro žáky až na konci roku 
podle stavu financí. Z fondu proplácet pouze to, co nemůže proplatit škola nebo organizátor soutěže – příklad 
žádost pana Samiece o proplacení dopravy: nakonec proplácel organizátor soutěže.  
 
Ad. 4 Různé 
 
G. Mathiasová a P. Slaninová informovaly členy výboru o vystoupení na poradě pedagogů. Pedagogové byli 
seznámeni se stavem financí. Spolek hospodaří se ztrátou, která se vždy dorovnává příspěvky v dalším školním 
roce. Proběhla diskuse o notebooku a tiskárně spolku. Paní ředitelka se dotazovala, proč byl zakoupen nový 
notebook, když spolek nový notebook měl. Nákup notebooku schválil výbor na své říjnové schůzi, na původním 
nefungoval potřebný účetní software. Návrh: darovat původní notebook škole. Minulý výbor předal novému 
výboru také multifunkční zařízení (u předání byla Mathiasová, Lebedová, Bouček) bylo uloženo v ředitelně. Úkol: 
Lenka Lebedová dohledá, kde tiskárna je (skříňka výboru?) a také toto zařízení nabídne škole. Účetně tento 
majetek není evidován.  

 

 

ZÁVĚRY 
Výbor zejména rekapituloval žádosti, které prošly internetovým hlasováním a projednával další. 
Členové výboru rozhodli, že nabídnou původní notebook a tiskárnu škole.  

 

 

ÚKOLY  ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

1) Vedení účetnictví spolku Pavlína Slaninová průběžně 

2) Dohledání tiskárny, nabídka notebooku vedení školy Lebedová Nebylo určeno 

3) Zhotovení zápisu a umístění na web školy Mathiasová Nebylo určeno 

 
Kontrola zápisu: Pavlína Slaninová  
 


