
Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel  Základní umělecké školy 

v Týništi nad Orlicí, ze dne 10.5. 2017 

 

Pozvaní:   

Všichni rodiče žáků studujících v ZUŠ Týniště nad Orlicí, pozvánka byla odeslána mailem  

na adresu uvedenou v přihlášce žáka. 

Zúčastnění: 

 Rodiče žáků ZUŠ Týniště nad Orlicí podepsaní na prezenčním listu. 

Mgr. Pavel Plašil, ředitel ZUŠ  

Bc. Alena Peremská, předsedkyně SRPŠ ZUŠ Týniště n. Orl. 

 

Program: 

- seznámení rodičů s novým nastavením fungování SRPŠ 

- volba Výboru spolku a Revizní komise  

- členské příspěvky – hrazení a jejich výše 

- využití členských příspěvků 

- diskuze 

 

Průběh: 

Mgr. Pavel Plašil zúčastněné seznámil: 

1. Se současným stavem Spolku, kdy Sdružení rodičů a přátel školy, které při ZUŠ funguje již 

velmi dlouho, muselo být přeměněno na spolek v souladu se změnami  legislativy v roce 

2014. 

 

2. Se způsobem financování akcí pro děti ze ZUŠ Týniště (zájezdy na muzikály, koncerty, baletní 

představení, veřejné generálky Filharmonie Hradec Králové apod.) za zvýhodněné vstupné, 

pořádání workshopů na různých akcích školy (Vánoce pro ulici, výtvarné Čarodějnice apod.) a 

placení autobusové dopravy na mimořádné školní aktivity. 

  

 



Tyto akce dosud byly zcela či částečně financovány z peněz vybraných na dobrovolném 

vstupném při koncertech žáků ZUŠ. Chybějící finanční prostředky škola získávala z různých 

grantů. Od roku 2015 však o tyto granty mohou žádat již jen spolky. 

 

3. S vizí školy a potřebou spolek osamostatnit a do jeho vedení již nezasahovat, což je zcela 

v zájmu ZUŠ, zároveň však i o potřebě zachování provázanosti v rámci podpory kvality 

činnosti spolku.  

 

4. Stejně tak hovořil o naplnění maximální kapacity školy a nutnosti řešení dalších prostor pro 

výuku žáků. Je hotový projekt na přístavbu dalšího patra k ZUŠ, který zcela komplexně řeší 

potřeby ZUŠ a zajišťuje tak i nadále možnost kvalitní výuky spolu s dostatečným komfortem 

jak pro žáky, tak i pro učitele. 

 

Bc. Alena Peremská seznámila zúčastněné: 

1. S potřebou zvolit nový Výbor spolku a Revizní komisi v souladu se stanovami spolku. Funkční 

období je pětileté. Jedná se o činnost dobrovolnickou, tedy bez nároku na finanční odměnu. 

Snahou je skloubit ve vedení spolku lidi, kteří se orientují v chodu školy, mají děti v ZUŠ a 

rozumí ekonomii a způsobu fungování spolků. 

 

2. Návrh jmen do funkcí: 

 

Místopředseda:     Mgr. Karel Koldinský 

Členové:      Mgr. Andrea Richterová 

      Jaroslava Ullwerová 

      Mgr. Lenka Milá 

      Aleš Richter  

Hospodář:              Bc. Tereza Myšáková 

Revizní komise:    Martina Köhlerová 

     MgA. Jan Pírko 

                                3. člen musí být zvolen na valné hromadě dne 25. 9. 2017 

 

Tito lidé byli jednohlasně zvoleni, pro bylo všech 18 zúčastněných. 



3. Členství ve spolku: 

Členství je dobrovolné. Přihlášky dostanou děti na začátku školního roku 2017/2018. 

Prosíme všechny rodiče, kteří budou mít zájem o členství, o vyplnění přihlášek na jména svých dětí. 

Jméno rodiče patří do kolonky zákonného zástupce (tzn., pokud máte v ZUŠ děti dvě, vyplňujete 

přihlášky také dvě).  

Přihláška se podává jednorázově, není potřeba ji každý školní rok obnovovat. 

Zánik členství je popsán ve stanovách spolku, které jsou v příloze tohoto mailu. 

 

Výhody členství: snížená cena na vstupné na koncerty, výstavy, účast na akcích pořádaných ZUŠ 

zdarma (např. workshop pro děti v rámci Vánoc pro ulici, letní zahrada na rozloučenou se školním 

rokem, tvoření na čarodějnice, Mikulášský koncert…) 

Bude vedena evidence žáků tak, aby každý přihlášený ve spolku členský příspěvek využil. 

Děti, které nebudou mít zaplacené členské příspěvky v SRPŠ, budou platit za tyto akce plnou cenu, jak 

za vstupné, tak za dopravu. 

 

4. Finanční stránka spolku: 

Účetnictví je volně k nahlédnutí u paní sekretářky paní Jitky Hynkové v budově ZUŠ.  Jediným 

příjmem jsou momentálně dobrovolné příspěvky z koncertů. 

Počet akcí, na které je ze spolku dětem přispíváno však narůstá, proto je třeba se domluvit v souladu 

s platnými stanovami na výši ročního členského příspěvku. 

Návrh Bc. Aleny Peremské byl 100 Kč na školní rok za každého člena, splatných do konce listopadu 

v hotovosti v ZUŠ u hospodářky spolku. 

Protinávrh zněl 200 Kč.  Následovala diskuze o vhodné výši příspěvku a následné hlasování.  

Hlasování vyšlo nerozhodně, 8 hlasů pro 100 Kč, 8 hlasů pro 200 Kč. Jedna zúčastněná nakonec volbu 

změnila na 100 Kč, tím rozhodla o konečném výsledku hlasování. 9 hlasů pro 100 Kč, 7 hlasů pro 200 

Kč.  

Bc. Alena Peremská navrhla, aby ti, kteří chtějí přispět více, mohli věnovat dobrovolně spolku 

jakoukoli finanční částku formou daru. 

 

 

 



Závěr : 

Další valná hromada se bude konat  25.9.2017,  v dostatečném předstihu bude e-mailem 

(srps.zustyniste@seznam.cz) zaslána pozvánka všem rodičům žáků ZUŠ. 

Program:  

1. Volba třetího člena revizní komise. Očekáváme vaše návrhy, pokud možno někoho se vzděláním 

v oblasti ekonomie či účetnictví nebo se zkušenostmi s vedením spolku. 

2. Připomínky ke stanovám. 

3. Plány spolku pro školní rok 2017/2018, vaše připomínky a podněty. 

 

Těším se na vaši hojnou účast. 

                                                                                                                Bc. Alena Peremská 
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