
Zápis z výroční členské schůze SRPDŠ při ZUŠ Bílovec     ze dne  21. 10. 2013

Program:   1. Zahájení Přítomni:  dle prezenční listiny

2. Výroční zpráva o hospodaření

3. Podpořené akce ve školním roce 2012/2013

4. Členský příspěvek

5. Plán akcí ve školním roce 2013/2014

6. Vystoupení hosta – p. ředitele Ondřeje Langra

7. Diskuze a závěr

ad 1)

Schůzi  zahájila  a  všechny  přítomné  přivítala  předsedkyně  SRPDŠ  p.  uč.  I.  Knýbelová.  Seznámila  nás  

s programem schůze. 

ad 2)

Hospodářka p. A. Kuchařová přednesla zprávu o činnosti a hospodaření za školní rok 2012/2013. Všechny  

údaje jsou vedeny přehledně a v souladu s předpisy.

ad 3)

Krátce byly zhodnoceny některé akce podpořené SRPDŠ ve školním roce 2012/2013:

• vystoupení barokního souboru Ritornello

• výchovný koncert Radima Zenkla

• zájezd do Žďáru nad Sázavou

• zámecká slavnost

• koncert na podporu ZUŠ v Lovosicích

ad 4)

Jednohlasně byl odhlasován členský příspěvek na školní rok 2013/2014 ve výši 100,- Kč na každého žáka.

ad 5)

Přítomní byli seznámeni s akcemi plánovanými na školní rok 2013/2014:

• koncert  žáků  ZUŠ  v lázních  Klimkovice  (proběhl  v září)  –  p.  uč.  Žídková  navázala  spolupráci,  

chystá se Mikulášský koncert, na který je ZUŠ Bílovec také zvána

• zájezd do Domu umění v Opavě na galerijní animaci (proběhl 9. 10. 2013)

• Podzimní pohádkový zámek s vystoupením žáků ZUŠ (24. 10. 2013)

• zájezd na koncert JFO na představení Jeunesses musicales (20. 2. a 13. 3. 2014) – budou přizváni  

bílovečtí senioři, navázání spolupráce

• zájezd do Galerie výtvarného umění Ostrava

• koncert v sanatoriích Klimkovice

• zámecká slavnost – p.  uč.  I.  Hudcová navrhla téma („Zvony,  zvonky,  zvonice“) a termín konání  

(květen – v rámci muzejní noci)

ad 6)

K proběhnutým i plánovaným akcím se vyjádřil také p. ředitel O. Langr. Rovněž přítomným připomenul, co je  

SRPDŠ, kdo ho tvoří, jaké jsou orgány sdružení a co je jeho náplní.

ad 7)

V diskuzi  byl  navržen  termín  pracovní  schůzky  SRPDŠ  na  2.  4.  2014  v 17:30  (možno  spojit  s jarním 

koncertem). Pan učitel J. Hub byl opět pověřen nákupem cen pro žáky za soutěže, pro absolventy.

Schůzi ukončila a s přítomnými se rozloučila p. uč. I. Knýbelová.

V Bílovci 21. 10. 2013 Marie Tížková


