
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZUŠ BÍLOVEC

Zápis z VČS SRPDŠ při ZUŠ Bílovec
ze dne 26.11.2012

Přítomni:  dle prezenční listiny
Program:   1. Zahájení a zpráva ředitele školy

2. Zpráva o činnosti a hospodaření
3. Volba výboru, předsedy
4. Změna dispozice s účtem SRPDŠ při ZUŠ Bílovec
5. Členský příspěvek
6. Plán a organizace akcí na rok 2013
7. Diskuze a závěr

ad 1)
Schůzi zahájila a všechny přítomné přivítal pan ředitel Ondřej Langr a předsedkyně SRPDŠ 
paní Romana Řezníčková. Seznámili nás se svou představou o fungování SRPDŠ při ZUŠ 
Bílovec. Hovořili o tom, co je SRPDŠ, o jeho historii, o činnosti SRPDŠ, o stanovách Unie 
rodičů,  jaké  jsou  orgány  sdružení  (členská  schůze  a  výbor),  kdo  tvoří  SRPDŠ  (členové, 
výbor). Promluvili také o některých akcích ZUŠ Bílovec, které proběhly v loňském školním 
roce a byly financovány z členských příspěvků, zmínil cíle a vize ZUŠ.

ad 2)
Byla přednesena zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2011/2012. Všechny údaje jsou 
vedeny přehledně a řádně v souladu s předpisy.

ad 3)
Rozloučili jsme se s členy starého výboru, s předsedkyní paní Romanou Řezníčkovou a pro- 
běhla volba nového výboru. Výbor byl jednohlasně schválen a bude pracovat v tomto složení: 

• předsedkyně – Ilona Knýbelová
• revizor – Jan Zuchnický
• hospodářka – Alena Kuchařová
• jednatelka – Marie Tížková
• řádný člen výboru – Irena Hudcová, Lenka Malčíková, Helena Ptáčníková

ad 4)
Vzhledem  k volbě  nového  výboru  bylo  rozhodnuto  o  změně  dispozice  k účtu  SRPDŠ 
zřízeného a vedeného u České spořitelny. Hospodářka dostala za úkol vyjednat výhodnější 
podmínky vedení účtu v bance.

ad 5)
Jednohlasně byl odhlasován členský příspěvek na školní rok 2012/2013 ve výši 100 Kč za 
každého žáka.

ad 6)
Pan ředitel nás seznámil s plánem a organizací akcí na rok 2013. Opět se uskuteční zámecká 
slavnost (červen 2013), zájezd do Galerie výtvarného umění Ostrava (březen 2013), soutěže 
žáků hudebních oborů, koncert na kolonádě v lázních Klimkovice atd.
Další schůze SRPDŠ jsou naplánovány na 15. 4 2013 v 17:00, 21. 10. 2013 v 18:00, případně 
dle potřeby.

ad 7)
V diskuzi byl vznesen dotaz na možnost otevření pěveckého oboru na ZUŠ Bílovec (není 
možno z důvodu naplnění kapacity ZUŠ).

V Bílovci 26.11.2012 Marie Tížková


