ZÁPIS
z plenární schůze SRPŠ při ZUŠ Uničov, konané dne 19.11.2009

Přítomni:
Omluveni:

za výbor SRPŠ: p. Kobza, pí. Růžičková, Fischerová, Jarošová, Suchá
za ZUŠ:
Mgr. Smetanová
pí. Švédová

Plenární schůzi zahájila a vedla předsedkyně výboru SRPŠ při ZUŠ Uničov 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. Jana Bahúlová za klavírního doprovodu Mgr. Smetanové zazpívala 1 lidovou píseň
a 1 píseň od W.A.Mozarta.
2. Informace o fungování a financování školy, zásadách vnitřního života školy,
povinnostech a právech žáků, vyhodnocení dotazníků pro rodiče a žáky
Veškeré informace přednesla všem přítomným zástupkyně ředitelky ZUŠ Mgr. Ludmila
Smetanová:
a) Vnitřní chod školy se řídí především Školním řádem, jenž je závazným dokumentem
a stanovuje povinnosti i práva žáků, zásady bezpečnosti, klasifikační zásady,
platební povinnosti a další důležité informace pro žáky i rodiče
– viz www. zusunicov.cz/ O škole/ Školní řád
b) Údaje o hospodaření školy jsou součástí každoroční Výroční zprávy o činnosti
školy, kterou zpracovává ředitelka školy k 31.10.
– viz www. zusunicov.cz/ Školní rok/ Statistické údaje
K 30. 9. 2009 eviduje škola celkem 615 přijatých žáků, což je 96% schválené kapacity
školy.
Škola je financována převážně z dotací státního rozpočtu, dále z výnosů z vlastní činnosti,
které pokrývají provozní náklady a z příspěvku zřizovatele na odpisy a nájemné.
Dotace státního rozpočtu jsou pro rok 2009 plánovány ve výši 86 % z celkových
neinvestičních výdajů.
Úplata za vzdělávání dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb. v platném znění je stanovena Směrnicí
ředitelky školy pro příslušný školní rok. Tyto výnosy z vlastní činnosti byly využity
na zajištění provozu školy a byly vynaloženy s maximální úsporností.
Financování platů zaměstnanců školy je zajištěno ze 100 % dotací státního rozpočtu.
c) Vyhodnocení dotazníku se statisticky zpracovává a bude zveřejněno i s komentářem
pí. ředitelky. Mgr. Smetanová uvedla hlavní zjištění z písemných vzkazů rodičů i žáků.
Vzkazy rodičů: převaha kladných hodnocení – rodiče oceňují índividuální přístup
tř. učitelů k žákům, úroveň veřejné aktivity, dobrou prestiž školy, šíři nabídky pro všechny
obory.

Připomínky, které se více než 3 krát opakovaly: přesuny vyučování ( zejm. na hudebním
oboru, rozvrh HN nevyhovuje dojíždějícím žákům, méně příležitostí k prezentaci výsledků
žáků – LDO a TO, málo informací o škole ( doporučujeme více komunikovat s tř. učitelem,
sledovat www stránky, zápisy v ŽK u hudebníků )
Vzkazy žáků: - vesměs kladná hodnocení vztahu k třídnímu učiteli i ke škole, nic neměnit.
Připomínky, které se vícekrát opakovaly: barevnější škola, více zájezdů a výletů, více šancí
pro vystupování, jiní zase nechtějí veřejně vystupovat vůbec, pestřejší www stránky.
3. Zpráva o činnosti SRPŠ ve školním roce 2008/2009
Zprávu o činnosti za šk. r. 2008/2009 přednesla Ing. Suchá. Zdůraznila 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 SRPŠ aktivně vystupuje při získávání grantů od MěÚ Uničov
či KÚ Olomouc a sponzorských darů na činnost ZUŠ - viz příloha č. 1
4. Zpráva o hospodaření SRPŠ
Zprávu o hospodaření SRPŠ za šk. r. 2008/2009 vypracovala pokladní pí. Jiřina Krchlíková,
přečetla Ing. Suchá. Ve zprávě jsou uvedeny příjmy a výdaje uplynulého školního roku
i s komentářem - viz příloha č. 2
5. Plán aktivity ZUŠ na školní rok 2009/2010
Plán aktivity ZUŠ na šk.r. 2009/2010 přednesla zástupkyně ředitelky ZUŠ Mgr. Smetanová.
Seznámila přítomné rodiče s nejdůležitějšími akcemi jednotlivých oborů plánovaných
na tento školní rok - viz www. zusunicov.cz/ Školní rok/ Akce školy
6. Volba výboru SRPŠ
Návrh složení výboru SRPŠ pro šk.r. 2009/2010 přečetl p. Ivo Kobza. Přečetl také návrh
třídních důvěrníků, kteří budou v letošním škol. roce spolupracovat s výborem SRPŠ
při zajišťování akcí ZUŠ. O obou návrzích nechal hlasovat. Všemi přítomnými byly
oba návrhy jednohlasně schváleny - viz příloha č. 3
7. Návrh příspěvku SRPŠ ve výši 120,- Kč
Členský příspěvek SRPŠ pro školní rok 2009/2010 byl všemi přítomnými schválen dle
návrhu výboru, a to ve výši 120,- Kč. Je-li v ZUŠ zapsáno více sourozenců, platí příspěvek
pouze jeden z nich. Pokud žák navštěvuje více oborů platí příspěvek pouze za 1 obor.
8. Diskuse, závěr
V diskusi nebyly z řad rodičů vzneseny žádné připomínky ani námitky na činnost ZUŠ či
SRPŠ.
Předsedkyně výboru SRPŠ poděkovala všem přítomným za účast a plenární schůzi ukončila.

Zapsala : Ing. Jana Suchá
V Uničově 19.11.2009

Příloha č. 1

Zpráva o činnosti SRPŠ při ZUŠ Uničov ve šk.r. 2008/2009
SRPŠ při ZUŠ Uničov se podílí a podporuje všechny aktivity ZUŠ Uničov, a to nejen finančními
příspěvky, ale také při organizaci jednotlivých akcí – při jejich přípravě, členové výboru SRPŠ
pomáhají při dozoru účinkujících žáků, rozdělují si mezi sebou služby na koncertech pořádaných
ZUŠ, objednávají dopravu účinkujících na akce mimo Uničov, atp.
Výbor SRPŠ také aktivně vystupuje při získávání grantů od MěÚ Uničov či KÚ Olomouc
na činnost ZUŠ a sponzorských darů.
Ve šk. r. 2008/2009 se jednalo o následující akce:
Benefice pro Charitu, klavírní semináře, Etudy pro radost, školní, okresní a krajské kolo soutěže
dech. nástrojů, soustředění smyč. souboru, okresní a krajské kolo soutěže Wolkrův Prostějov,
okresní a krajská přehlídka talentovaných klavíristů, okresní a krajské kolo hry smyčcových
orchestrů a souborů, krajské kolo soutěže hry na bicí nástroje, vystoupení lit. dramat. oboru ZUŠ,
okresní a krajské kolo recitač. soutěže, krajské kolo soutěže ve zpěvu, školní přehlídka hry na zobc.
flétnu, Dětská scéna – Olomouc, škol. přehlídka komor. hry kláves. nástrojů, absolvenstské
koncerty, exkurze žáků na výstavy a divadel. Flóru Olomouc, smyčcová dueta, ocenění
nejúspěšnějších žáků ZUŠ, soutěž Zlatá trubka v Polsku, koncert smyč. orchestru, letní klavírní
kurzy, nájemné koncert. síně či prostor pro nacvičování choreografie DO, příspěvky do Asociace
ZUŠ a do Společnosti Jana Zrzavého, Vánoční koncert, Uničovské hudební jaro 2009, a další.

Příloha č. 2

Hospodaření výboru SRPŠ při ZUŠ Uničov
za školní rok 9/2008 – 8/2009
Počáteční stav na b.ú.
Počáteční stav v pokladně

k 1. 9. 2008
k 1. 9. 2008

C e l ke m

201 709,75 Kč
9 969,Kč
________________________________
211 678,75 Kč

Příjmy:
Příspěvky SRPŠ
45 525,- Kč
Příspěvky na údržbu zapůjčených nástrojů
42 900,- Kč
Příspěvek – vánoční koncerty
14 150,- Kč
Příspěvky na činnost ZUŠ z koncertů a vystoupení, účastnické poplatky,
kursovné za klavírní kurzy, různé příspěvky
61 252,- Kč
Dechový orchestr – sponzorský dar ( Kareta, s.r.o., Bruntál,
TERA MONTÁŽE, s.r.o., Olomouc )
22 000,- Kč
Dotace Město Uničov – grant na aktivity ZUŠ
90 000,- Kč
Dotace KÚ OK – grant na Uničovské hudební jaro
25 000,- Kč
Úroky z účtu
1 227,03 Kč
____________________________________
P ř í j m y

c e l k e m:

302 054,03 Kč

Výdaje:
Dechový orchestr - vystoupení v Uničově, účast na Festivalu v Polsku-dopravné,
výroba odznaků s logem DO ZUŠ Uničov, pronájem kinosálu,
květiny na koncerty
25 246,- Kč
Hudební obor - činnost dalších hudebních oddělení, účast v krajském a celostátním kole soutěží,
koncertní činnost, soustředění smyčcového souboru v Hraběšicích, opravy
a údržba nástrojů, pořádání výchovných koncertů, soutěžní přehlídka smyčcových
duet, dárky pro absolventy I a II. stupně a pro oceněné žáky
82 628,- Kč
Uničovské hudební jaro - tisk a výlep plakátů, pronájem kinosálu, doprava orchestrů,
doprava nástrojů, ubytování hostů UHJ, dárky pro účastníky,
pořízení fotodokumentace, občerstvení pro účastníky
46 389,- Kč

Výtvarný obor – exkurze žáků VO do Šternberka, exkurze žáků VO do Prahy – Národní
galerie : Zrození abstrakce, návštěva Centra pro současné umění DOX,
pastely pro oceněné žáky VO, účast na odborném semináři, Projekt Jídlo –
materiál a rekvizity
23 694,- Kč
Literárně dramatický obor - podpora účasti v soutěžích, dárky pro oceněné žáky, nákup
rekvizit, divadelní setkání, vstupenky do divadla pro žáky
7 729,- Kč
Taneční obor - nákup tanečních piškotů, materiál a rekvizity na vystoupení, ocenění žáků
13 085,-

Kč

Vánoční koncerty - tisk a výlep plakátů, zajištění účinkujících(výpomoc v orchestru, só –
listé, květiny, honoráře, doprava)
12 495,10 Kč
Klavírní kurzy - semináře KK( 1 606,- Kč), letní klavírní kursy - honoráře lektorů, cestovní
výlohy, ubytování lektorů, upomínkové dárky pro účastníky KK, výlet do
Olomouce, občerstvení, pronájem koncertní síně, květiny, foto práce,
( 33 028,- Kč)
34 634, - Kč
Různé - kancelářské potřeby, květiny, dárkové předměty pro žáky ZUŠ, občerstvení
pro pořadatele při akcích SRPŠ, poštovné, poplatky za ověření podpisových vzorů,
poplatek za členství v AZUŠ
6 651,- Kč
Vedení účtu, poplatky bance

494,- Kč

Výdaje celkem
Konečný stav na b. ú.
Konečný stav v pokladně

253 045,10 Kč
k 31. 8. 2009
k 31. 8. 2009

Kontrola celkového stavu
Rozdíl

Uničov, 26. 10. 2009
Zpracovala : Jiřina Krchlíková, pokladní SRPŠ při ZUŠ Uničov

256 537,68 Kč
4 150,Kč
260 687,68 Kč
260 687,68 Kč
0,00 Kč

Příloha č. 3
Výbor SRPŠ pro šk.r. 2009/2010

předseda:

Ing. Jana Suchá

místopředseda:

Ivo Kobza

členové výboru:

Iva Jarošová
Bronislava Růžičková
Jana Švédová
Eva Fischerová

Revizní výbor:

Petra Šinglovičová
Alena Čajová
Alena Černá
Třídní důvěrníci pro šk.r. 2009/2010

pí. Petra Dohnalová
pí. Mgr. Renata Opichalová
pí. Romana Jurášová
pí. Vrzalová
pí. Konrádová
pí. Kocurková
pí. Mgr. Marcela Mikulíková
pí. Petra Niklová
pí. Lenka Dvořáčková
pí. Marie Smékalová
pí. Irena Mazurová
pí. Michaela Klabanová
pí. Ivona Axmanová
pí. Ludmila Tylšarová

p.uč. Václav Dasch, DiS.
pí.uč. Halina Holínková
pí.uč. Mgr. Hana Kaštanová
p.uč. Jaroslav Voloch
p.uč. Jaroslav Voloch
pí.uč. Jiřina Volochová
p.uč. Jiří Beneš, dipl. um.
pí.uč. Petra Galasová
p.uč. MgA. Jan Charfreitag
p.uč. Martin Kadlčík
pí.uč. Tereza Lišková, DiS.
pí.uč. Lenka Mojdlová, DiS.
pí.uč. Magdalena Tomľanová, Bc.
pí. uč. Jana Zámečníková

