
 

Zápis 

ze zasedání členů výboru SRPŠ při ZUŠ Bystřice n.P. 

ze dne 27.1.2020 

 
 

Místo konání: v sídle spolku / ZUŠ Bystřice n.P. / 

 

Přítomni: J. Hroncová, H. Císařová, Z. Ťupová, Z. Vetešník, J. Loukotová, L. Sitařová,  J. Trybulová 

Hosté: M.Krásenská, L. Macháčková 

 

 

Program: 1. Zahájení 

                  2. Seznámení a odhlasování rozpočtu SRPŠ na rok 2020 

                  3. Diskuse 

              

                    

Ad 1/  Zasedání zahájila M. Krásenská 

 

Ad 2/ Rozpočet zahrnuje: 

- příspěvek na akce jednotlivých tříd / 50,- na dítě/ 

- plánované školní akce /vánoční koncerty, ZUŠ OPEN, dva absolventské koncerty, koncert 

se ZUŠ Litovel / 

- dary pro 40 absolventů /kytka, šerpa, fotografie a dárek/ 

- permanentky KPH na koncerty pro žáky 

- nákup tonerů a papírů do kopírky 

- soutěže ZUŠ /dechový orchestr, klavír, smyčcové nástroje/ - ceny, cestovné 

- květinové dary na koncertech 

- dar pro pokladníka SRPŠ Jaroslavu Trybulovou ve výši 2.000,- 

- mimoškolní akce pedagogů pro žáky /exkurze Konzervatoř Brno, exkurze VO – Den 

otevřených ateliérů, módní přehlídka ZUŠ/ 

- doplnění kostýmů pro Komorní studánku  

 

           Hlasování o rozpočtu:- pro                              7 

                                              - proti                            0   

                                              - zdržel se hlasování     0 

 

 

                                                                     

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27.ledna 2020. Zapsala Hana Císařová. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 4/  Úspěšná  registrace spolku SRPŠ dle nových zákonných předpisů 

 

Ad 5/ Příspěvek SRPŠ 300,- za rodinu zůstává nezměněn  a  byl jednomyslně schválen všemi členy    

           výboru 

  

Ad 6/ Po seznámení  členů výboru s návrhem rozpočtu na školní rok 2015 -16, byl jednomyslně      

           schválen    

 

 Ad 7/  Novým místopředsedou byla zvolena všemi členy Zdeňka Ťupová. 

                

                       

            Členové výboru SRPŠ  

 

            Zdeněk Vetešník         - předseda 

            Zdeňka Ťupová           - místopředseda - za výtvarný obor 

            Ladislava Sitařová       - za akordeonové oddělení 

            Jaroslava Trybulová    - pokladník - za dechové oddělení 

            Hana Císařová             - zapisovatel - za oddělení pěveckých sborů 

            Jitka Loukotová            - za smyčcové a kytarové oddělení  

            Jana Hroncová             - za klavírní oddělení 

 

 

                                                                              

V Bystřici nad Pernštejnem dne 13. října  2015.  

 

 Zapsala dne 13.10. 2015: Hana Císařová 

 
Zápis 

 z plenárního zasedání SRPŠ při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem 

ze dne 13.10.2015 

 

 
Program: - aktuální informace pro rodiče ohledně příspěvku obcí na vzdělávání žáků ZUŠ 

                - spolupráce školy s rodiči 

                - rozpočet SRPŠ na školní rok 2015/16 

                - příspěvek rodičů na SRPŠ 

                - financování koncertů a akcí školy a podpora účasti dětí v soutěžích v letošním roce 

                 



 

 
1/ Plenární zasedání zahájila ředitelka školy ZUŠ  Milada Krásenská, která přivítala všechny přítomné       

rodiče. Pohovořila o výši školného stanoveného zřizovatelem školy u nebystřických žáků. Školné je 

stanoveno jako souhrn platby žáka a příspěvku obce, ve které má žák trvalé bydliště, a která takový 

příspěvek odsouhlasí. Ne všechny obce chtějí příspěvek platit. 

 

2/ Rodičům byli představeni členové výboru SRPŠ:           

      Zdeněk Vetešník         - předseda 

      Zdeňka Ťupová           - místopředseda - za výtvarný obor 

      Ladislava Sitařová       - za akordeonové oddělení 

      Jaroslava Trybulová    - pokladník - za dechové oddělení 

      Hana Císařová             - zapisovatel - za oddělení pěveckých sborů 

      Jitka Loukotová            - za smyčcové a kytarové oddělení  

      Jana Hroncová             - za klavírní oddělení 

 

3/ Předseda výboru Zdeněk Vetešník seznámil rodiče s prací SRPŠ , že je to spojka mezi rodiči a 

školou, že se domlouvá a rozhoduje, na co se  přispěje z rozpočtu SRPŠ a také se rozhoduje o víši 

příspěvku SRPŠ. 

 

4/ Paní ředitelka seznámila rodiče s návrhem rozpočtu , se zdroji financování SRPŠ a výdaji. 

 Zdroje: 

- příspěvek od rodičů 300,- na rodinu 

- dobrovolné vstupné z koncertů a akcí školy 

- dárci a sponzoři 

 

Výdaje: 

- akce v jednotlivých třídách / 50,- na žáka/ 

- dopravné , nájemné KD a propagace 

- absolventi /dárek, absolventský koncert / 

- permanentky / u zástupkyně ředitelky Lenky Macháčkové/ 

- toner a papíry do kopírky 

- soutěže /cestovné/ 

- plánují se oslavy 60.let založení školy 

- rezerva 

 
5/ Odhlasován příspěvek SRPŠ 300,- na rodinu všemi přítomnými rodiči. 

 

 

 

 

 

 

6/ Jaroslava Trybulová seznámila přítomné s loňským rozpočtem. 

 

7/ Seznámení s elektronickou podobou žákovských knížek a nové omlouvání  na webových stránkách  

www.izus.cz , přes kód, který každý rodič obdrží mailem nebo u třídního učitele.  

 

8/ Poděkování a rozloučení se všemi přítomnými. 

 

 

 

Zapsala dne 13.10. 2015: Hana Císařová 

http://www.izus.cz/


 

 


