
Program výroční členské schůze SRPDŠ při ZUŠ Bílovec         14. 10. 2015

Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1. Zahájení

2. Hudební vystoupení

3. Výroční zpráva o hospodaření, revizní zpráva

4. Členský příspěvek

5. Potvrzovací volba výboru spolku a jednotlivých funkcí

6. Úprava názvu, stanov a dokumentace v souvislosti NOZ

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

8. Vystoupení hosta –  p.  Ondřeje Langra, ředitele ZUŠ

9. Diskuze a závěr

Volba: 1. Potvrzovací volba výboru spolku a jednotlivých funkcí:

Martina Hrabovská    předsedkyně

Danuše Tížková  hospodářka

Jan Zuchnický  revizor

Marie Tížková  jednatelka

Lenka Malčíková  členka výboru

Irena Hudcová  členka výboru

Veronika Hradilová členka výboru

2. Výše členského příspěvku - 100 Kč/ žák (50 Kč/ pololetí) - způsob platby

3. Podpora navrhovaných akcí

Poděkování za akce konané a podpořené ve školním roce 2014/2015

• Podzimní pohádkový zámek

• zájezdy do divadla a GVUO v Ostravě

• Rozsviťme advent

• Masopust - Město Bílovec

• Zámecká slavnost - Zámek Bílovec

• Šípková Růženka

• vystoupení fétnového souboru na zámku v Kuníně, soutěž Vidnava (doprovod rodičů)

• fétny na hradě Bítov



Téma k diskuzi:

• Příprava a organizace akce Masopust (organizační tým, stávající plán, spolupráce s  
Městem Bílovec a ostatními školami) - po schůzi?

• Žádost o podporu volnočasových aktivit (viz. web Města Bílovec)

• Nový název spolku a úprava stanov

Informace o škole - Ondřej Langr:

• obecné informace: zřizovatel, počet žáků a zaměstnanců (3 noví učitelé)

• loni založené pěvecké oddělení pokračuje pod vedením p. uč. H. Kalambobé

• rozšíření studijní nabídky školy: nové studijní zaměření - hra na kontrabas, basovou kytaru

• spolupráce s GMK a pobočka v "knihovně" - žádost na KÚ MSK, MŠMT

• webové stránky školy, školní informační systém iZUŠ, sdílená data

• zapojení do projektu ROP „Modernizace výuky a podmínek pro výuku ZUŠ" a projektu  
Zabezpečení škol (pův. MŠMT resp. KÚ MSK) - materiálové vybavení

• podána žádosti na MěÚ Bílovec - nájem, oprava fasády, ýměna oken, zateplení dveří,  
odhlučnění, svítidla a oprava podlahové krytiny na nové pobočce

• Poděkování p. Marii Velké za podporu odboru kultury a fnanční podporu Města Bílovec

Seznámení a žádost o podporu akcí plánovaných na školní rok 2015/2016:

• zájezd do GVUO Ostrava

• vystoupení jazzového souboru v klubu Parník v Ostravě

• Tříkrálový koncert

• Masopust

• Koncert v Sanatoriích Klimkovice

• Zámecká slavnost

• Koncert učitelů ZUŠ Moravskoslezského kraje

• Odměny žákům za účast v soutěžích

• Dárky absolventům

Způsob organizace školních akcí, koordinace s partnery, databáze kontaktů

Dlouhodobý výhled (možná participace SRPDŠ):

• Výchovné koncerty

• Akademie kultury a umění pro seniory

• Zahrada 2017 - projekt Matyáše Trnky

V Bílovci 14. 10. 2015 zapsala: Marie Tížková


