
Zápis z ustavující schůze Spolku přátel základní umělecké školy
v Bílovci (SPZUŠ) konané dne 17. 3. 2016

Přítomni:
Danuše Tížková, Veronika Hradilová, Martina Hrabovská, Alena Kuchařová, Vladimíra, 
Ottová, Lenka Malčíková, Ondřej Langr, Martina Krejčí

Program: 
1. Zahájení
2. Seznámení se situací stávajícího SRPDŠ, legislativní rámec
3. Projednání návrhu na založení nového spolku
4. Volby (výbor, předsedkyně, členský příspěvek)
5. Plánované akce a podporované projekty
6. Ostatní

1) Ustavující schůzi zahájila Martina Hrabovská, přítomné přivítala a vyzvala k otevřené 
diskuzi. Připomněla, že veřejnost byla na schůzku zvána prostřednictvím elektronické 
pozvánky a vyvěšením plakátu na informační tabuli školy, a to čtrnáct dní před konáním.
2) Jako host vystoupil ředitel ZUŠ Mgr. Ondřej Langr, poděkoval za dosavadní podporu v 
rámci zanikajícího SRPDŠ a jejich aktivním členům. Dále přednesl plán možné spolupráce a 
aktuální potřeby školy.
3) Přítomní projednali založení nového spolku podle platné legislativy, jeho účel a oblasti  
podpory, organizační strukturu, funkci statutárního orgánu, název spolku, výši členského 
příspěvku a stanovy - jejich tvorba bude svěřena profesionálnímu poradci za smluvenou 
odměnu.
Účelem založením spolku jsou nepolitické aktivity vedoucí k podpoře činnosti základní 
umělecké školy v Bílovci a jejich žáků. Spolek komunikuje se školou, přináší náměty a 
připomínky, hájí práva žáků, podporuje činnost a vstupuje do jednání s dalšími subjekty v 
zájmu školy a žáků, organizuje kulturní akce pro děti, jejich rodiče i veřejnost, žádá o granty a 
dotace, hospodaří s příspěvky a kontroluje jejich efektivní využívání. Ve spolku jsou činní 
rodiče žáků a příznivci školy, a to bez nároku na finanční odměnu.

4) Proběhly volby s jednohlasnou shodou:

Všemi přítomnými byl odsouhlasen název spolku:
Spolek přátel základní umělecké školy v Bílovci

Předsedkyně: Martina Hrabovská ………………………………………………..

Místopředsedkyně: Martina Krejčí ………………………………………………..

Hospodářka: Danuše Tížková ………………………………………………..

Členský příspěvek byl schválen ve výši 100 Kč/ žáka ZUŠ/ školní rok (resp. 50 Kč/ pololetí), 
při studiu dalšího uměleckého oboru anebo studijního zaměření se již neplatí.

5) Akce podporované spolkem ve prospěch ZUŠ - zájezdy a exkurze (doprava do divadla, 
galerie, na plenér, doprovod, organizace), dárkové předměty žákům ZUŠ (za úspěchy v 



soutěžích, absolventům, za třídní přehrávky, účast na významné akci apod.), podávání žádostí 
o podporu z dotačních titulů a další podle potřeb školy

6) Členská schůze spolku se bude konat jednou za rok, další schůzky dle potřeby svolává 
předsedkyně, příp. po domluvě další členové.
Informace o spolku budou sdíleny na webových stránkách ZUŠ.

Podpisy přítomných:

Martina Hrabovská ………………………………………………..

Martina Krejčí ………………………………………………..

Danuše Tížková ………………………………………………..

Veronika Hradilová ………………………………………………..

Alena Kuchařová ………………………………………………..     

Vladimíra Ottová ……………………………………………….. 

Lenka Malčíková ………………………………………………..

Ondřej Langr ………………………………………………..

Ustanovující zápis provedla:  Martina Hrabovská, v Bílovci dne 17. 3. 2016


