
Zápis z     výroční členské schůze   
Spolku přátel Základní umělecké školy Bílovec

ze dne  17. 10. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1. Zahájení

2. Zpráva o hospodářství

3. Členský příspěvek 

4. Podpořené akce ve školním roce 2015/2016 a plán chystaných akcí

5. Přijetí finančního dar

6. Diskuze a závěr

Ad1) Schůzi zahájila a přivítala všechny zúčastněné předsedkyně spolku p. Martina Hrabovská. 

Představila hostům další členy spolku. 

Ad2) Hospodářka p. Danuše Tížková přednesla zprávu o hospodaření spolku za školní rok 

2016/2017. Všechny údaje jsou uvedeny přehledně v souladu s předpisy. Členkami spolku byly 

upřesněny akce, které SPZUŠ finančně podpořilo (zájezd do loutkového divadla pro žáky i 

rodiče, podpora žáků při vystoupení v ZUŠ v Klimkovicích, odkoupení dobových kostýmů pro 

oddělení fléten, odměny v podobě sladkostí za předehrávky, odměny absolventů atd.).

Ad3) Předsedkyně spolku přednesla návrh rodičů na úhradu členského příspěvku, který je na 

každého žáka v částce 150,- Kč, formou převodu na účet. Toto je v řešení spolku s bankou, 

neboť každý vklad na účet je zpoplatněn. Budeme žádat banku o vedení výhodnějšího účtu, 

pokud možno zcela zdarma. Prozatím bude probíhat úhrada i nadále v hotovosti, ale budeme se 

snažit rodičům do budoucna vyhovět.  Rodiče budou tedy vyzváni k  úhradě členského 

příspěvku formou webových stránek ZUŠ a informačním letáčkem, který každý žák obdrží od 

svého vyučujícího učitele. 

Ad4) Slovo bylo předáno řediteli ZUŠ Mgr. Ondřeji Langrovi, který informoval o akcích ZUŠ 

ve školním roce 2016/2017 a následně i podal zprávu o plánovaných akcích ZUŠ pro školní rok 

2017/2018. Slova se ujala i p. uč.  Lenka Švorcová, která chce s dětmi v letošním školním roce 

připravit program „ Bílovec má svou známou tvář“ a muzikál Sněhurka. 

Ad5) Pan ředitel předal spolku informaci o darování finančního obnosu, který daroval pan Musil 

a partneři s.r.o., spolku. Velice si tohoto daru vážíme a děkujeme. 

Ad6) V diskuzi zazněl ze strany rodičů požadavek na pevné konzultační hodiny učitelů ZUŠ pro 

osobní komunikaci, ředitel školy přislíbil projednat s pedagogy. Po diskuzi mezi účastníky byla 

členská schůze ukončena.

Martina Hrabovská


