
Zápis ze členské schůze Klubu přátel (KP) ZUŠ Němčice nad Hanou 
 
Datum konání: 20. ledna 2021 
Místo konání: členská schůze proběhla vzhledem k nařízeným protiepidemiologickým opatřením virtuálně 
na sdíleném odkazu https://meet.google.com/xgr-nfgg-wzh 
 
Prezence přítomných členů: Počet přítomných: 16 
 
Členská schůze je dle článku VI., odstavce 5, Stanov KP ZUŠ Němčice nad Hanou usnášeníschopná. 
 
1. Zahájení 
Ředitel zahájil schůzi přivítáním všech připojených účastníků a předat slovo předsedkyni klubu. Bc. Jana 
Nosková také pozdravila všechny přítomné a představila výbor KP ZUŠ: Eva Nosková, Andrea Přecechtělová, 
Alice Košárková a ekonomka klubu Renáta Petrová.  
 
2. Seznámení s programem 
Jana Nosková seznámila přítomné s programem schůze: 
 1. Zahájení 
 2. Seznámení s programem 
 3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů 
 4. Činnost klubu za rok 2020 
 5. Hospodaření klubu  
 6. Plán činnosti KP ZUŠ na školní rok 2020/ 2021  
 7. Stanovení a schválení výše členských příspěvků 
 8. Informace o distanční výuce 
 8. Diskuze 
 9. 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 
 
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů. 
Zapisovatelkou jednání byla navržena Alice Košárková, ověřovatelkami zápisu Michaela Venhudová a Hana 
Muchová. Přítomní byli vyzváni ke schválení pověření ve veřejném hlasování. 
Ve veřejném hlasování byly jednomyslně schváleny Alice Košárková jako zapisovatelka a Michaela 
Venhudová s Hanou Muchovou jako ověřovatelky. 
 
 
4. Činnost KP ZUŠ za rok 2020 
Po schválení programu schůze byl p. ředitel Ladislav Gazdag vyzván k podání zprávy o činnosti KP ZUŠ 
v uplynulém roce. Svými příspěvky zprávu o činnosti doplnili za jednotlivé oblasti také Richard prokop, Jana 
Nosková a Jindřich Novák. 
Pan ředitel informoval o zrušení převážné většiny plánovaných akcí, především těch, které byly spojeny 
s oslavami 50. Výročí založení školy. Vzhledem k pandemické situaci, která nastala v březnu 2020 bylo nutné 
připravované akce zrušit, stejně tak došlo ke zrušení akcí, u nichž se uvažovalo o přesunutí. S ohledem na 
nepřítomnost žáků ve škole nelze aktivity nacvičit. Z plánovaných akcí se uskutečnil jen LHT, který byl 
legislativně umožněn. 
Z původně plánovaných akcí bylo možné uskutečnit jen ty, které v dané době umožnila platná legislativa. 

• XXIV. ročník Letního hudebního tábora – Račí údolí v Rychlebských horách. Upravené podmínky 
tábora vzhledem k epidemiologickým opatřením. Účast 60 dětí. Neuskutečnil se plánovaný výlet do 
Polska. Účastníci však měli možnost zažít festival Banát, který se kvůli pandemii neuskutečnil 
v Rumunsku, ale právě v rekreačním středisku Račí údolí. Ve spolupráci vedoucích tábora a vedoucí 
rekreačního střediska vše proběhlo bez problémů a bylo vzájemně obohacující. Závěrečný koncert 



připravený dětmi byl kvalitní. Poděkování Tomáši Noskovi a Petru Kundelovi za zpracování a 
produkci videa o táboře. 

• Činnost sboru Canticum - realizováno koncertní vystoupení na svátek sv. Václava v Nezamyslicích, 
září 2020. 

 
5. Hospodaření klubu 
Předsedkyně klubu poděkovala ekonomce Renátě Petrové za dosavadní práci. Novou ekonomkou KP ZUŠ 
byla ustanovena Andrea Přecechtělová. 
Renata Petrová podala zprávu o hospodaření klubu za rok 2020. Klub má vyrovnaný rozpočet, příjmy jsou 
tvořeny převáženě dotací města Němčice nad Hanou a členskými příspěvky. Náklady jsou v oblasti pořádání 
letního hudebního tábora a výuky některých předmětů. Celková finanční zpráva je k dispozici k nahlédnutí 
na webu školy. 
 
6. Plán činnosti KP ZUŠ na školní rok 2019/20 
Ladislav Gazdag s doplněním Jany Noskové seznámili přítomné s plány činnosti KP ZUŠ na rok 2021, 
zejména o aktivitách v oblasti spolupráce se ZUŠ Němčice nad Hanou. 

• 25. ročníku LHT – 21.-29. srpna 2021, Horní Bečva, areál Retaso. Nabídka účasti na táboře bude 
poslána prostřednictvím iZUŠ a emailu koncem ledna. 

• Zájezd do divadla – plán zájezdu na představení Ferdy Mravence (nebo jiného – dle nabídky ND 
Brno), jakmile to situace umožní.   

 
Město Němčice nad Hanou finanční podporuje aktivity na rok 2021. Ty budou v přijatelné formě 
uskutečněny, pokud bude umožněna přímá účast žáků na výuce alespoň po dobu tří měsíců. Naděje na 
omezenou realizaci Svátků hudby v omezené podobě, popř. na vystoupení na závěr školního roku či taneční 
vystoupení. 
 
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 iZUŠ. Společně s předáním přihlášky budou rodiče informováni o 
způsobech platby a zpětném odevzdání přihlášky. 
 
8. Informace o distanční výuce 
Ředitel školy informoval přítomné o průběhu distanční výuky během uplynulého roku. Po počátečním 
jarním chaosu došlo k postupnému zjišťování možností a nastavování pravidel. Od září se škola řídí platnou 
legislativou České republiky, kdy distanční způsob výuky je uzákoněn jako jeden z možných způsobů výuky. 
Úlevy na školném byly v jarních měsících poskytovány zejména ze sociálních důvodů, přičemž je využila jen 
zanedbatelná část rodičů. Od září se úplata za vzdělávání nevrací, distanční vzdělávání je právně 
plnohodnotné. 
Výuka je od září realizována především prostřednictvím sociálních médií. Probíhá především výuka online, 
zasílání nahrávek, videí, zadávání úkolů aj. Účast ve výuce je dobrovolná, ale pokud je oboustranná 
spolupráce žáka i vyučujícího, lze i tímto způsobem výuku téměř plnohodnotně realizovat. Při nástupu 
k prezenčnímu způsobu výuky bude vše potřebné kvalifikovaně doplněno. 
 
9. Diskuze 
V diskuzi byla probrána následující témata:  

• Diskuze nad možností účasti rodičů na koncertě, který se koná na závěr hudebního tábory. Možnost 
spojení závěrečného koncertu s odvozem dětí. 

• Poděkování rodičům za spolupráci během distanční výuky. Vyjádření naděje nad brzkým shledáním 
na některé školní akci. 
 
 
 



 
10. Poděkování předsedkyni klubu a závěr 
 
 
 
Zapsala: Alice Košárková   
 
Ověřily: Michaela Venhudová 
 Hana Muchová 
 
 
 
 


