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

 

ZÁPIS Č. 1 - 2018/2019 
 

DATUM: 8.10.2018 
 

 
ČAS: 18 HODIN 

 
MÍSTO: ZUŠ 

     

VEDENÍ SCHŮZE G. Mathiasová (předsedkyně výboru) 

ZAPISOVATELKA G. Mathiasová 

PŘÍTOMNI 
Mathiasová, Košťálková, Grygera, Lebedová, Dubová, Štantejský. Lukáš Poledna (jako host k bodu 5) 
 

OMLUVENI Plánská, Warišová 

 
 

PROGRAM A DISKUSE  

 

1. Informace o stavu financí 
2. Příprava členské schůze 
3. Změna stanov  
4. Žádosti o příspěvek 
5. Informace o projektech Magický klavír a Kytarová smršť 
6. Různé 

 
 
Ad 1. Předsedkyně informovala členy výboru o stavu financí (na základě informací paní Slaninové). Od města 
přišla částka 60 000 na oba granty. Spoluúčast je 25 %, většina nákladů bude hrazena v hotovosti. Po výtvarný 
obor je ze společného účtu vyhrazena částka 41 930 korun (výtvarný obor nic nečerpal).  
 
Ad 2. Ad 3. Příprava shromáždění: návrh termínů: 8. 11. nebo 15. 11. v 18 hodin, dle možností vedení školy. 
Schůzka výboru k přípravě shromáždění: 6. 11. 
Shromáždění schválí změnu stanov, poté bude třeba zajistit zápis změn ve spolkovém rejstříku. Návrhy změn ve 
stanovách (viz příloha) 
 
Ad 4. Žádosti o příspěvek: Výbor schválil žádost Zdeňky Pavlíčkové na 140 korun, vstupné pro 14 žáků na 
výstavu Darování země. Oprava žádosti: není financováno z podúčtu  
 
Ad 5. Lukáš Poledna a Lenka Lebedová informovali členy výboru o připravovaných projektech. Magický klavír se 
bude konat 22. listopadu, Kytarová smršť 21. 11. Vše zajistí vedoucí projektů.  
 
Ad 6. Předsedkyně informovala členy výboru o odstoupení Petra Boučka z výboru. Informovala také o odpovědi 
Rady kraje na dopis, který poslali rodiče z výboru SRPUŠ radě kraje jako reakci na pokračování provizoria - 
nejmenování ředitele školy. Nový konkurz bude dle vyjádření rady kraje vyhlášen v průběhu tohoto školního 
roku.  

 

 

ZÁVĚRY 
Výbor projednal přípravu zejména změnu stanov spolku a projekty Magický klavír a Kytarová 
smršť. 

 

ÚKOLY  ODPOVĚDNÁ OSOBA TERMÍN DOKONČENÍ 

1) Dohoda s vedením školy o termínu shromáždění Mathiasová 18. 10.  

2) Připomínky k novým stanovám všichni 6. 11.  

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

 
Kontrola zápisu: M. Košťálková 


