ZÁPIS
z plenární schůze SRPŠ při ZUŠ v Uničově, konané dne 24.11.2010

Přítomni:
Omluveni:

za výbor SRPŠ:
za ZUŠ:

pí. Suchá, Fischerová, Švédová, p. Kobza
Mgr. Frömlová, Mgr. Smetanová
pí. Růžičková

Plenární schůzi zahájila a vedla předsedkyně výboru SRPŠ při ZUŠ v Uničově Ing. Jana Suchá.
Uvítala přítomné rodiče, členy SRPŠ a zástupce ZUŠ Uničov.
Přednesla návrh programu plenární schůze a dala o něm hlasovat. Všemi přítomnými byl návrh
schválen.
1. Ukázka z činnosti
Sl. Eva Veselíková za klavírního doprovodu Mgr. Smetanové zazpívala 2 písně.
2. Zpráva o činnosti SRPŠ ve školním roce 2009/2010
Zprávu o činnosti SRPŠ ve šk. roce 2009/2010 přednesla Ing. Suchá. Zdůraznila v ní
organizační zapojení rodičů do akcí školy a seznámila přítomné s výčtem akcí, na které
SRPŠ finančně i organizačně přispělo – příprava, pomoc při dozoru účinkujících žáků,
služby na koncertech. Sdělila také, že výbor SRPŠ aktivně vystupuje při získávání grantů
od MěÚ Uničov či KÚ Olomouc a sponzorských darů jiných právnických či fyzických osob.
- viz příloha č. 1
3. Zpráva o hospodaření SRPŠ
Zprávu o hospodaření SRPŠ za šk. r. 2009/2010 vypracovala pokladní sl. Nela Růžičková,
přečetla Ing. Suchá. Ve zprávě byly uvedeny příjmy a výdaje uplynulého školního roku
i s komentářem.
Zpráva o hospodaření – zjednodušená verze (podrobná zpráva o hospodaření je k dispozici
k nahlédnutí v kanceláři ZUŠ – viz příloha č. 2):
Počáteční stav na b.ú. a v pokladně k 1.9.2009
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Konečný stav na b.ú. a v pokladně k 31.8.2010

260 687,68 Kč
290 476,05 Kč
252 119,60 Kč
299 044,13 Kč

4. Plán aktivity ZUŠ na školní rok 2010/2011
Plán aktivity ZUŠ na šk.r. 2010/2011 přednesla ředitelka ZUŠ Uničov Mgr. Frömlová.
Seznámila přítomné rodiče s nejdůležitějšími akcemi jednotlivých oborů plánovaných
na tento školní rok.
5. Volba výboru SRPŠ při ZUŠ v Uničově
Návrh složení výboru SRPŠ pro šk.r. 2010/2011 přečetla Ing. Suchá. Přečetla také návrh
třídních důvěrníků, kteří budou v letošním školním roce spolupracovat s výborem SRPŠ
při zajišťování akcí ZUŠ. O obou návrzích nechala hlasovat. Všemi přítomnými byly oba
návrhy jednohlasně schváleny. - viz příloha č. 3

6. Návrh příspěvku SRPŠ ve výši 150,- Kč
Členský příspěvek SRPŠ pro šk. r. 2010/2011 byl všemi přítomnými schválen dle návrhu
výboru, a to ve výši 150,- Kč. Je-li v ZUŠ Uničov zapsáno více sourozenců, platí příspěvek
pouze jeden z nich. Pokud žák navštěvuje více oborů v ZUŠ Uničov, platí příspěvek pouze
za 1 obor.
7. Diskuze, závěr
V diskuzi byly z řad rodičů vzneseny dvě připomínky.
Jedna se týkala vyjednání výjimky s měst. policií o možnosti parkování před budovou ZUŠ
v Litovelské ulici po dobu vyzvednutí dětí ze školy rodiči – ředitelka školy přislíbila jednání
s měst. policií v Uničově.
Druhá připomínka se týkala způsobu rozdělení vyuč. hodin během týdne za jednoho
nemocného učitele – ředitelka školy sdělila, že se jednalo pouze o přechodné období, a že
problém bude vyřešen během měsíce prosince 2010.
Na závěr předsedkyně výboru SRPŠ poděkovala všem přítomným za účast a plenární schůzi
ukončila.

Zapsala: Ing. Jana Suchá
V Uničově 24.11.2010

