Výroční zpráva o činnosti Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“ v roce 2019

ZUŠ Rychnov nad Kněžnou v roce 2019
K 1. 1. 2019 navštěvovalo školu 762 žáků ve věku od pěti do osmnácti let. Od 1. 9. byl
počet žáků 785. Žáky vyučovalo 33 učitelů ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém z Rychnova nad Kněžnou a okolí. Ve škole pracují flétnové
soubory Sarabanda a I flauti matti, smyčcové soubory Orecchie Piccole a Orecchie Grandi,
Rychnovský dětský pěvecký sbor, poprocková kapela NONA a taneční dechový orchestr
ColorBand. Škola vychovává perspektivní talenty ve všech uměleckých oborech. Rozvíjí u dětí
schopnosti samostatného myšlení, uvědomělé práce, pocit odpovědnosti za vlastní
vykonanou práci a smysl pro plánování a efektivní využití volného času. Účastní se soutěží
pořádaných MŠMT i soutěží jiných pořadatelů.
Velmi důležitým momentem je také tvorba aktivní kultury v regionu – velké množství
akcí každoročně nabízí možnost kulturního vyžití pro několik tisíc posluchačů. ZUŠ Rychnov n.
Kn. pořádá řadu akcí, kterými obohacuje kulturní dění města. Mezi nejoblíbenější patří
předvánoční účinkování na výstavě betlémů, slavnostní novoroční koncert a hlavně DNY ZUŠ,
které na konci května a na začátku června nabízejí řadu koncertů, výstav, tanečních a
divadelních představení pro širokou veřejnost. Mimo tyto velké akce škola připravuje
pravidelné koncerty pro seniory, výchovné pořady pro mateřské a základní školy, pravidelné
žákovské koncerty, taneční a divadelní představení, výstavy. Nedílnou součástí jsou také
koncertní a tematické zájezdy, návštěvy galerií a divadel.

Význam Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“
Spolek je nepolitickou zájmovou organizací. Zastupuje a hájí zájmy dětí a mládeže při
Základní umělecké škole v Rychnově nad Kněžnou. Zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivit
ve volném čase dětí a mládeže Rychnova nad Kněžnou a okolí, podmínky pro vyhledávání
talentů a práce s nimi. Podílí se organizačně a finančně na akcích školy, hlavně těch, které
přesahují rámec běžné výuky. Pomáhá škole s nadstandardním vybavením.
Kontakt spolku se školou zajišťuje rada spolku, která se schází přibližně jednou za
3 měsíce v počtu 5 členů. Předsedkyní spolku je Jana Jaklová, místopředsedkyní Ing. Petra
Ponková. Členy rady jsou – pí Jana Kubáčová (pokladník), pí Dagmar Tomešová (HO), pí Mgr.
Pavlína Školníková (VO). Renata Koblásová (LDO) a Bc. Radek Beránek (TO) jsou přizváni jako
zástupci dalších oborů s hlasem poradním. Revizorem spolku je Ing. Monika Petrová.
Z každé schůzky je vypracován zápis, který je zveřejněn na nástěnce v přízemí školy a
webových stránkách školy. Na schůzky rady jsou přizváni i zástupci rodičů jednotlivých
souborů z důvodu organizace a financování mimoškolní činnosti ansámblů.

Položky v rozpočtu Spolku „Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“
Hudební obor
mimoškolní činnost – zájezdy (koncerty, divadla), příspěvek na dopravu, příspěvek na
koncerty a představení (max. 100,- Kč/1 akce)
soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max. 100,- Kč/osoba, den)
úhrada pronájmu prostor pro koncerty (pokud se jedná pouze o vystoupení HO)

Výtvarný obor
mimoškolní činnost – zájezdy (výstavy, tematické programy)
příspěvek na nadstandardní vybavení učebny, pomůcek pro výuku, výstavních potřeb

Taneční obor
mimoškolní činnost – zájezdy (taneční programy), příspěvek na dopravu
soustředění – příspěvky na ubytování, stravu (max. 100,- Kč/osoba, den), program, dopravu,
pořízení nových kostýmů
úhrada pronájmu prostor pro vystoupení, soustředění (v případě, pokud se jedná pouze o
vystoupení TO)
Literárně dramatický obor
mimoškolní činnost – zájezdy (divadla, tematické zájezdy), příspěvek na dopravu
pořízení nových kostýmů a scén
úhrada pronájmu prostor pro vystoupení, soustředění (v případě, pokud se jedná pouze o
vystoupení LDO)
Sarabanda, I Flauti Matti, Orecchie Grandi, ColorBand, RDS
vlastní finanční zdroje (sponzoři)
financování vlastních projektů (koncerty, soustředění, zájezdy, CD,…)

Pokladna Spolku„Přátelé ZUŠ Rychnov nad Kněžnou“
-

úhrada nákladů na soutěže (účastnické poplatky), částečně - cestovné, ubytování
příspěvky na reprezentaci školy (CD, reklamní materiály, občerstvení)
příspěvky na organizaci soutěží a přehlídek (školních, okresních, krajských)
příspěvek na vybavení školy
úhrada květin a dárků pro absolventy všech oborů
úhrada pronájmů (DNY ZUŠ, novoroční koncert, taneční a divadelní představení,
koncerty souborů aj.)
úhrada mezd a cestovného umělců, porotců, hostů, účastnících se akcí školy
podpora výjimečných talentů (mezinárodní kurzy a školení) – příspěvek max.
1000,- Kč/1žák/1 rok

- všechny úhrady probíhají po předložení řádného jmenného seznamu účastníků a
vyúčtování dané akce

Příjmy do pokladny
- členské příspěvky rodičů – do jednotlivých pokladen HO, VO, TO, LDO
Jedním z příjmů spolku jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje
pouze jeden obor, rodiče platí příspěvek ve výši 100,- Kč. Jestliže dítě navštěvuje více oborů,
platí v každém oboru 50,- Kč. Na příspěvcích bylo vybráno 50 100,- Kč (HO – 24 900,- Kč, VO –
8 550,- Kč, TO – 10 550,- Kč, LDO – 6 100,- Kč) – údaje za školní rok 2018/2019.
- vstupné z vystoupení a koncertů
pokud se jedná o akce jednotlivých oborů, výtěžek jde do pokladny oborů
pokud se jedná o celoškolní akce, výtěžek jde do pokladny spolku
- projekty, dary, dotace
pokud je určeno, jdou ke konkrétnímu příjemci
pokud není určeno, částka je rozdělena do oborů nebo potřeb spolku v daném
období

V roce 2019 obdržel spolek tyto finance:

96 000,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou

25 000,- Kč

Město Rychnov nad Kněžnou, materiální dotace

2 000,- Kč

Mgr. Kateřina Fritzlová

3 000,- Kč

MUDr. Hana Rathouská

Zapsala 28. 1. 2020

Jana Jaklová

