ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE
SPOLKU „PŘÁTELÉ ZUŠ V RYCHNOV NAD KNĚŽNOU“
úterý 5. listopadu 2019, 17 hodin, koncertní sál ZUŠ
Přítomni: pí ř. Kamila Hájková, učitelé a rodiče, rada spolku – omluvena P. Ponková
Program:

1. Uvítání
2. Zpráva o činnosti spolku
3. Charitativní představení Lakomec
4. Schválení příspěvku do spolku
5. Zpráva o hospodaření spolku
6. Revizní zpráva
7. Zpráva o činnosti školy 2018/2019
8. Plán na školní rok 2019/2020
9. Diskuze, závěr

Kamila Hájková
Jana Jaklová
Jana Jaklová
Jana Jaklová
Jana Kubáčová
Monika Petrová
Kamila Hájková
Kamila Hájková
Kamila Hájková

ad 1)
Zahájení členské schůze.

ad 2)
Informace pro nové rodiče – činnost a financování spolku, podpora mimoškolní činnosti žáků ZUŠ
Rychnov nad Kněžnou, pomoc při organizování akcí ZUŠ – Novoroční koncert (kladné hodnocení),
DNY ZUŠ 2019, složení rady spolku a její funkce.

ad 3)
Na radě spolku odhlasováno pořádání charitativního představení ve prospěch rodiny Kapcových –
sobota 9. 11. 2019, 19 hodin, KD Kvasiny. Výtěžek předán po skončení rodině.

ad 4)
Členský příspěvek byl jednohlasně schválen pro školní rok 2019/2020:
1 žák = 100,- Kč/1 obor
Pokud žák navštěvuje více oborů, pak za každý obor platí 50,- Kč.
- hlasování – 100% zúčastněných souhlasilo

ad 5)
stav pokladny k 4. 11. 2019
stav účtu k 4. 11. 2019

22 174,- Kč
440 080,45 Kč

ad 6)
Zpráva o revizní činnosti: přednesla Monika Petrová
Kontrolované skutečnosti v r. 2018 byly v souladu se stanovami spolku a s obecně platnými
zákonnými normami.

ad 7)
Zhodnocení školního roku 2018/2019:
Stav žáků a oborů.
Jaro – soutěže ve všech oborech – úspěchy.
Velké akce – Novoroční koncert, OPEN ZUŠ, DNY ZUŠ – informace, zhodnocení.
Mimoškolní činnost jednotlivých oborů – soustředění, zájezdy, kurzy.
Materiální vybavení a úpravy školy. Rozhovor se zřizovatelem ohledně oken, pláště budovy, prostor
knihovny – přislíben projekt renovace.
ad 8)
Stav žáků pro školní rok 2019/2020 – 785. Noví učitelé – zástup za 2 mateřské dovolené + 2 noví
učitelé.
Soutěže – ve hře na klavír, smyčcové nástroje, kytaru.
Plán velkých akcí – listopad – Kráska a zvíře, balet TO, Novoroční koncert – host žáci a učitelé hudební
školy z Bystryce Klodzke, OPEN ZUŠ – celorepublikový projekt pro ZUŠ, DNY ZUŠ, Betlémy 2019,
soustředění žáků Deštné v O. horách, Bystré, pravidelné akce – pro seniory, výchovné koncerty,
žákovské koncerty, klavírní recitály.

ad 9)
Dotazy žádné. Je možné využít osobní komunikace s ředitelkou školy či jednotlivými učiteli.

V Rychnově n. Kn., 6. listopadu 2019

Zapsala: Jana Jaklová

ZÁPIS Z RADY
SPOLKU „PŘÁTELÉ ZUŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU!
úterý 5. listopadu 2019, 16 hodin, ředitelna školy
Přítomni:
Omluveni:
Program:

ad 1)

Kamila Hájková, J. Jaklová, J. Kubáčová, D. Tomešová, R. Beránek, P. Školníková,
R. Koblásová, M. Petrová
P. Ponková
1. Informace o uplynulém školním roce a plán roku 2018/2019
2. Příprava akcí – listopad Kráska a zvíře, leden – Novoroční koncert, organizace
dalších akcí – výpomoc
3. Charitativní představení Lakomec
4. Podmínky příspěvku na akci
5. Financování jednotlivých oborů
6. Materiální dotace Města Rychnov nad Kněžnou
7. Poděkování za celoroční pomoc

Paní ředitelka Kamila Hájková – diskuse o úspěších školy, programu, financích, vybavení, plán
na nový školní rok, nové prostory pro školu

ad 2) K. Hájková – informace o organizaci jednotlivých akcí – pomoc s přípravou pohoštění, vybírání
příspěvku, Novoroční koncert

ad 3) Sobota 9. 11. 2019, 19 hodin, kulturní dům Kvasiny – Spolek „Přátelé ZUŠ RK“ bude pořádat
charitativní představení LDO „Lakomec“ ve prospěch Elišky a Verunky Kapcových, které postihla
rodinná tragédie. Dobrovolný příspěvek publika bude vybírán do průhledné lahve, během
představení spočítán tříčlennou komisí a po představení bude předán rodině dárkový šek.
- 100 % zúčastněných souhlasilo s uspořádáním představení
ad 4)

Upravení podmínek příspěvku na akci – 100,- Kč/1 žák/1 celý den (1 celá penze)

ad 5) Z důvodu zvýšených nákladů hudebního a výtvarného oboru (zájezdy, soustředění) bylo
z celkového účtu připsáno hudebnímu, literárně dramatickému, výtvarnému a tanečnímu oboru
25 000,- Kč.
ad 6) Informace předsedkyně Jany Jaklové – v srpnu podána žádost o materiální dotaci na částku
50 000,- Kč. V září schválena dotace ve výši 25 000,- Kč – zakoupeno 25 lampiček na pulty pro
mimoškolní vystoupení v hodnotě 10 000,- Kč, dále v jednání s baletním obchodem kostýmy pro TO.
Mezi ZUŠ a Spolkem „Přátelé ZUŠ v RK“ sepsána dohoda o propůjčení majetku.
ad 7)

Poděkování ředitelky školy za celoroční pomoc při zajištění mimoškolních akcí.

6. 11. 2019, Rychnov nad Kněžnou

Zapsala: Jana Jaklová

