Zápis ze členské schůze Klubu přátel (KP) ZUŠ Němčice nad Hanou
Datum konání: 9. ledna 2019
Místo konání: ZUŠ Němčice nad Hanou
Prezence přítomných členů: Počet přítomných: viz prezenční listina.
Členská schůze je dle článku VI., odstavce 5, Stanov KP ZUŠ Němčice nad Hanou usnášeníschopná.
1. Zahájení
Předsedkyně spolku BcA. Jana Nosková přivítala všechny přítomné a představila členy výboru KP ZUŠ.
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatelkou jednání byla navržena Alice Košárková, ověřovatelkami zápisu Andrea Přecechtělová a
Marcela Přidalová. Přítomní byli vyzváni ke schválení pověření ve veřejném hlasování.
Ve veřejném hlasování byly jednomyslně schváleny Alice Košárková jako zapisovatelka a Andrea
Přecechtělová s Marcelou Přidalovou jako ověřovatelky.
3. Seznámení s programem
Jana Nosková seznámila přítomné s programem schůze:
1. Zahájení
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů.
3. Seznámení s programem
4. Slovo ředitele ZUŠ
5. Činnost KP ZUŠ za školní rok 2017/ 2018
6. Plán činnosti KP ZUŠ na školní rok 2018/ 2019
7. Hospodaření KP ZUŠ za školní rok 2017/ 2018
8. Stanovení výše členských příspěvků.
9. Diskuze
10. Závěr
Přítomní byli vyzváni k doplnění programu. Návrh na doplnění nebyl podán, tudíž proběhlo hlasování o
schválení předloženého programu.
Předložený program schůze byl ve veřejném hlasování jednomyslně schválen.
4. Slovo ředitele ZUŠ p. Ladislava Gazdaga
Po schválení programu schůze byl jejím další vedením pověřen p. ředitel Ladislav Gazdag.
Ten poděkoval předsedkyni spolku KP ZUŠ za spolupráci a vzorné vedení klubu. Poté přítomné seznámil se
stěžejními aktivitami školy a činností jednotlivých poboček. Přítomní byli také informováni o výhodách i
nevýhodách existence poboček. Zmínil také úspěchy žáků při soutěžích a skvělých výsledcích v krajském i
ústředním kole.
5. Činnost KP ZUŠ za roky 2017 a 2018
Zprávu o činnosti KP ZUŠ a spolupráce ZUŠ přednesli předsedkyně spolku Bc. Jana Nosková a p. ředitel
Ladislav Gazdag
•
Činnost sboru Canticum: realizovaná koncertní vystoupení (Znojmo, Klenovice Otaslavice, Vracov),
získáni a realizace grantu, soustředění sboru. Oceněna byla vysoká umělecká kvalita sboru.
•
Výlet žáku hudební nauky do Poličky: žáci se vydali po stopách B. Smetany a B. Martinů.
•
XXI. Svátek hudby: prezentace činnosti školy a jednotlivých poboček, zapojení rodičů a veřejnosti do
společného vystoupení.
•
XXIII. ročník Letního hudebního tábora: přítomné informoval p.uč. Richard Prokop - vedoucí tábora.
Tábor proběhl v Rovensku pod Troskami, kde žáci kromě společných táborových
a turistických aktivit připravili a realizovali hudební vystoupení.
•
Koncert Dechového orchestru ke 100. výročí založení republiky: spolupráce Dechového orchestru,
Youthbandu a souboru z Lipan (SR) – společné soustředění, příprava a realizace společného
vystoupení.

•
•
•

Výchovný koncert: předcházel koncertu k výročí založení republiky a opět proběhl ve spolupráci se
ZUŠ Lipany (SK).
Vánoční koncerty: vystoupení souborů jednotlivých poboček, společné vystoupení Richbandu a
sboru Sedmikráska.
Další společné aktivity: workshopy, spaní na pobočkách, besídky a setkání.

6. Hospodaření KP ZUŠ za školní rok 2017/ 2018
Zprávu o hospodaření spolku za školní rok 2017/ 2018 podala předsedkyně spolku Jana Nosková.
7. Stanovení výše členských příspěvků
Výše členských příspěvků byla správní radou KP navržena na 70 Kč/ člen/ kalendářní rok. Přítomní byli Janou
Noskovou vyzváni k veřejnému hlasování o navržené částce.
Ve veřejném hlasování byl jednomyslně schválen členský příspěvek 70 Kč/ člen/ rok.
Žáci obdrží přihlášku prostřednictvím svých učitelé, zde budou uvedeny také informace o způsobech platby.
8. Plán činnosti KP ZUŠ na školní rok 2017/18
Jana Nosková přítomné seznámila s plány činnosti KP ZUŠ na školní rok 2017/2018, zejména o aktivitách v
oblasti spolupráce se ZUŠ Němčice nad Hanou.
•
XXII. svátek hudby: škola se opět připojí k projektu ZUŠ Open. Činnosti ZUŠ bude představena
prostřednictvím společného vystoupení jednotlivých hudebních uskupení v rámci koncertu
Richbandu, který bude završen Monsterkoncertem. Součástí svátků hudby bude také hudební
nokturno dechového orchestru.
•
Příprava 22. ročníku letního hudebního tábora: srpen 2019, Rovensko pod Troskami
•
Účast na festivalu Jičín – město pohádek: vystoupení Richbandu, návaznost na Svátek hudby a
Letní hudební tábor
•
Canticum: plánování koncertů a vystoupení
•
Spolupráce se ZUŠ Lipany, SR: v rámci vzájemné reciprocity navštíví vybraní žáci v březnu
slovenskou partnerskou školu, kde se budou podílet na přípravě společného vystoupení.
•
Návštěva divadelního představení: žáci Tanečního oboru navštíví Balet Labutí jezero v Praze.
9. Diskuze
V diskuzi byla probrána následující témata:
•
příprava plateb pomocí portálu iZUŠ
•
rodiče mají možnost požádat o sdruženou platbu školného v případě více oborů či dětí
prostřednictvím emailu nebo osobně v kanceláři školy.
•
Prezentace aktivit školy na internetu a vlastních webových stránkách, ochrana osobních údajů
•
Spokojenost rodičů s fungováním a činností ZUŠ Němčice nad Hanou

9. Závěr

Zapsala: Alice Košárková
Ověřily: Andrea Přecechtělová
Marcela Přidalová

Příloha: Prezenční listina ze dne 9. ledna 2019

