
Zápis z výroční členské schůze SRPDŠ při ZUŠ Bílovec    ze dne 14. 10. 2014

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1. Zahájení

2. Pěvecké vystoupení

3. Výroční zpráva o hospodaření, revizní zpráva

4. Členský příspěvek

5. Volba hospodářky

6. Úprava stanov a dokumentace v souvislosti NOZ

7. Podpořené akce ve školním roce 2013/2014 a plán chystaných akcí

8. Vystoupení hosta – p. ředitele Ondřeje Langra

9. Diskuze a závěr

ad 1)

Schůzi zahájila a všechny přítomné přivítala předsedkyně SRPDŠ p. uč. Ilona Knýbelová. Seznámila  
nás s programem schůze.

ad 2)

Krásným zážitkem bylo pěvecké vystoupení nově vyučující p. učitelky Jany Doležílkové, která  
zazpívala řeckou baladu za doprovodu p. uč. Evy Tížkové a p. uč. Ondřeje Šimíčka

ad 3)

Hospodářka p. Alena Kuchařová přednesla zprávu o činnosti a hospodaření za školní rok  
2013/2014. Všechny údaje jsou vedeny přehledně a v souladu s předpisy. Dále byla předložena  
revizní zpráva.

ad 4)

Jednohlasně byl odhlasován členský příspěvek na školní rok 2014/2015 ve výši 100,- Kč na  
každého žáka, resp. 50 Kč/žák/pololetí.

ad 5)

Poděkovali jsme dosavadní hospodářce p. Aleně Kuchařové. Do funkce hospodářky byla  
jednohlasně zvolena p. Danuše Tížková. Současně byla odhlasována jako řádný člen výboru p.  
Martina Hrabovská, která nahradila odstupující p. Helenu Ptáčníkovou.

ad 6)

Na základě nového občanského zákoníku (dále NOZ) se mění podmínky pro fungování spolků  
(dříve občanské sdružení). Odhlasováno zadání služby pro úpravu stanov a příslušné dokumentace  



na základě nabídky p. Hermana, který provede příslušné úkony dle NOZ.

ad 7)

Krátce byly zhodnoceny některé akce podpořené SRPDŠ ve školním roce 2013/2014: 

• zájezdy do DU v Opavě, GVUO v Ostravě

• Zámecká slavnost - Zámek Bílovec

• natáčení pořadu „Šikulové“ České televize v ZUŠ Bílovec

• vystoupení fétnového souboru na zámku v Kuníně

• účast na otevření nově zrekonstruovaného Muzea v Bílovci

Přítomní byli seznámeni s akcemi plánovanými na školní rok 2014/2015, kterým byla  
vyjádřena podpora SRPDŠ:

• soutěž fétnového souboru ve Vidnavě

• taneční dílna renesančních tanců (18. 10. 2014)

• Podzimní pohádkový zámek s vystoupením žáků ZUŠ (23. 10. 2014)

• zájezd do GVUO Ostrava (5. 11. 2014)

• vystoupení jazzového souboru v klubu Parník v Ostravě

• akce „Rozsviťme advent“ (1. 12. 2014)

• adventní koncert v kostele (16. 12. 2014)

ad 8)

P. ředitel Ondřej Langr nás seznámil s novinkami v ZUŠ:

• bylo založeno pěvecké oddělení pod vedením p. uč. Jany Doležílkové

• zahájena spolupráce s p. uč. Vladimírem Veselým (hra na kontrabas a basovou kytaru)

• učitelé pracují s notebooky (progresivní způsob komunikace)

• vznikají nové webové stránky školy

• zapojení do projektu ROP „Modernizace výuky a podmínek pro výuku ZUŠ"

• nové osvětlení školy z rozpočtu Města Bílovec

• podána žádost o výměnu oken ve školní budově

• Pan ředitel rovněž poděkoval p. Marii Velké za podporu odboru kultury a vyjádřil díky za  
fnanční podporu Města Bílovec.

ad 9)

Po krátké diskuzi schůzi ukončila a s přítomnými se rozloučila p. uč. Ilona Knýbelová.

V Bílovci 14. 10. 2014 Zpracovala: Marie Tížková


