
Zpravodaj
Spolku rodičů a přátel při ZUŠ v Opavě

za školní rok 2021/2022

Vážení rodiče a přátelé školy,

v rukou držíte nový Zpravodaj Spolku rodičů a přátel při ZUŠ
v Opavě, ve kterém se dozvíte vše podstatné o činnosti
spolku a jeho hospodaření za minulý školní rok.

V minulém školním roce bylo zvoleno nové vedení spolku,
které si dalo za cíl zlepšit komunikaci a zvýšit povědomí
o své činnosti. SRPUŠ podporuje žáky, financuje
a organizuje školní festivaly a akce (v loňském roce např.
Magický klavír, Kytarová smršť), hradí startovné, dárky pro
úspěšné soutěžící nebo absolventy, vstupné na výstavy
nebo zlepšuje materiální vybavení školy, na které by ZUŠ
sama neměla prostředky. Věříme, že význam spolku
postupně roste, jak se zvyšuje počet realizovaných akcí,
úspěšných žáků a zároveň neustále stoupají náklady, které
nutí školu šetřit.

Děkujeme všem za podporu, členům spolku za nezištnou
práci a přejeme vám úspěšný školní rok 2022/2023.

Stanislava Lohinová, hospodářka



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLKU

Název organizace: Spolek rodičů a přátel při Základní
umělecké škole v Opavě
Sídlo: Nádražní okruh 11, 746 01 Opava
E-mail: srpus@seznam.cz
IČ: 44941404
Číslo účtu: 2200560984/2010
Web: www.zusopava.cz/srpus/

ORGÁNY SPOLKU, zvoleny na podzim 2021

Výbor ve složení:
Předseda – Anna Sotolářová
Místopředseda – Eva Dudová
Hospodář – Stanislava Lohinová

další členové:
Šarka Weiglhoferová, Jiří Pater, Jana Warišová, Izabela
Kožaná Manderla

ZAPOJTE SE I VY!

K činnosti SRPUŠ se můžete přidat i vy. Přijďte na členskou
schůzi spolku 31. 10. 2022 v 18 hod., která se bude konat
v sále na Nádražním okruhu.

Na schůzce se seznámíte s činností spolku za minulý rok
a s plány do budoucna.

Seznámíte se s výborem, který spolek vede, můžete
přednést své návhry na zlepšení nebo se zeptat na věci,
které vás zajímají.

Přijďte, budeme se těšit na vaši účast.

výbor SRPUŠ



PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, FINANČNÍ ZPRÁVA SPOLKU
za školní rok 2021/2022

Počáteční zůstatek k 1. 9. 2021: 174.615,56 Kč
Konečný zůstatek k 30. 8. 2022: 301.851,87 Kč
Výsledek za školní rok 2021/2022: + 127.236,31 Kč

Příjmy celkem: 435.656 Kč
Granty SMO: 81.125 Kč
(42.500 Kč Magický klavír 2022 - proběhne 24. 11. 2022,
38.625 Kč Kytarová smršť - proběhla 5. 5. 2022)
Příspěvky od rodičů: 177.600 Kč
Dary: 73.400 Kč
Honoráře za koncerty a vystoupení: 8.000 Kč
Vstupné: 95.531 Kč

Výdaje celkem: 308.419,69 Kč
Magický klavír 18. 11. 2021: 42.414,29 Kč
Kytarová smršť 5. 5. 2022: 51.572,50 Kč
Kostýmy a rekvizity pro taneční obor: 31.184,00 Kč
Odměny za účast na soutěžích a přehlídkách,
dárky pro absolventy apod.: 37.961,4 Kč
Doprava na soutěže apod.: 25.946,16 Kč
Pronájmy (kostel, LD, SD): 31.200 Kč
Startovné pro žáky: 9.650 Kč
Občerstvení na akcích školy: 9.047,50 Kč
Výdejník na vodu: 6.758 Kč
Vstupné na výstavy: 3.070 Kč
Software pro výtvarný obor: 2.633 Kč
Účetnictví, software Pohoda: 9.808 Kč
Jiné (daně, notářské poplatky, Mikulášská
nadílka, členský příspěvek ZUŠ): 2.575 Kč
Vratka grantu za nerealizovanou
Kytarovou smršť 2021: 44.600 Kč

Na požádání je možné nahlédnout do výpisů z účtu spolku
na konkrétní částky.



CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU

Hlavní činnost SRPUŠ je zaměřena zejména na:
• aktivní zájem jeho členů o výchovu a vzdělávání žáků
Základní umělecké školy, Opava, p. o., zejména pak
koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny
a školy, pomoc škole při plnění jejího poslání,
• seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami
a stížnostmi rodičů žáků a zákonných zástupců a podílí se
na jejich vyřizování,
• vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi
rodiči a učiteli.

Spolek dále vyvíjí činnosti vedlejší, které podporují činnost
hlavní:
• přispívá dobrovolnou pomocí svých členů,
i materiálními a finančními prostředky, při zajišťování
výchovné a vzdělávací činnosti žáků školy. Podporuje
nadané a handicapované žáky. Pomáhá zlepšovat prostředí
školy a podmínky studia. Propaguje školu při organizaci
akcí pořádaných SRPUŠ nebo ZUŠ,
• předkládá podněty a doporučení ke koncepci
rozvoje školy,
• finančně podporuje žáky školy při jejich účasti
na soutěžích, odborných kurzech, soustředěních apod.,
• pořádá vzdělávací kurzy, osvětové, kulturní,
společenské, umělecké akce a akce přispívající ke zlepšení
spolupráce rodičů se školou a žáky,
• spolupráce s jinými spolky, institucemi, úřady
a organizacemi,
• podílí se na financování některých vybraných
vzdělávacích programů, činností a aktivit pro žáky školy nad
rámec základní náplně vzdělávacích programů ZUŠ,
• vyhledává sponzory, dárce a potenciální partnery
v ČR i v zahraničí,
• žádá o granty a získává finanční podporu z projektů
v ČR i v zahraničí,
• zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou
činnost a správu spolku nebo pro podporu aktivit Základní
umělecké školy, Opava, p. o.


