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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY SRPDŠ PŘI ZUŠ JABLONEC NAD NISOU

Datum konání : 23. května 2006 od 16.00 hod.
Místo konání : kancelář zástupce ředitele
Přítomni : Mgr. Ivana Ullmannová, Regina Šubrtová, Soňa Šplíchalová, Karel Geyer, Vít Rakušan, Šárka
Kosinová
Omluvena : PhDr. Jaroslava Fojtíková, Ivana Hetešová

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.

Volba členů Rady
Přijetí a schválení Stanov SRPDŠ
Zpráva o hospodaření za uplynulý rok
Diskuse nad prioritami a systémem čerpání prostředků SRPDŠ v dalším období- stanovení plánu
čerpání prostředků
5. Informovanost členů sdružení – vysvětlující kampaň, jasně stanovené a průhledné principy
využívání prostředků
6. Možnosti rozšíření příjmové části rozpočtu SRPDŠ – pomoc konkrétních členů sdružení
v oslovování potenciálních donátorů
7. Schválení výše příspěvku na šk. rok 2006/2007
ZÁVĚRY
ad 1) Přítomní členové SRPDŠ zvolili radu, jakožto orgán SRPDŠ ve složení :
- Mgr. Ivana Ullmannová – předseda
- PhDr. Jaroslava Fojtíková – místopředseda
- Šárka Kosinová – hospodář
- Ivana Hetešová – revizor
ad 5) Zvolená Rada schválila znění Stanov SRPDŠ. Jejich podrobné znění je zveřejněno na www
stránkách školy.
ad 6) Hospodářka přítomné podrobně seznámila s principem hospodaření s prostředky SRPDŠ a
předložila materiály dokumentující pohyb finančních prostředků – přehled příjmů a výdajů.
Součástí zprávy o hospodaření SRPDŠ byl i podrobný výpis financovaných akcí v roce 2005.
ad 7) Po vzájemné diskusi Rada rozhodla o nutnosti plánovat čerpání prostředků, přičemž prioritu
budou mít dopředu známé a s předstihem plánované akce. Na začátku školního roku bude
vypracován plán konkrétních akcí financovaných s prostředků SRPDŠ tak, aby byly všechny
obory ZUŠ rovnoměrně zastoupeny. Tento plán Rada schválí s tím, že posoudí míru finanční
spoluúčasti rodičů (členů SRPDŠ), v závislosti na povaze konkrétní akce. Upřednostňovány
budou především pracovní soustředění a akce mající bezprostřední a významný vliv na
výchovnou práci školy. Mimořádné (neplánované) akce bude Rada posuzovat zvlášť –
návrh rozpočtu akce bude členům Rady zaslán elektronicky. V případě nesouhlasu bude
svoláno jednání Rady, aby mohlo dojít k dohodě. Dětský pěvecký sbor by, podle názoru
Rady, měl mít odděleně veden přehled čerpání prostředků (příjmy a výdaje) a rodiče by
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mohli přispívat vyšším členským příspěvkem. Sbor by měl představovat, z hlediska
hospodaření SRPDŠ, jednu z hlavních priorit.
Hlavní oblasti podporované prostředky SRPDŠ :
- pracovní soustředění žáků školy
- dary absolventům školy
- vstupné na návštěvy výstav, galerií, koncertů
ad 5) Veškerá agenda SRPDŠ by měla být maximálně průhledná a pro veřejnost jednoduše
dostupná. Vše podstatné bude zveřejňováno na www stánkách školy v sekci „SRPDŠ“. O
zpracování a zveřejnění se postará zástupce ředitele Vít Rakušan.
ad 6) Posílení příjmové části rozpočtu SRPDŠ je jedním z hlavních úkolů – stabilní příjmy zajišťují
členské příspěvky a dobrovolné dary návštěvníků žákovských večerů. Mimořádně dary jsou
spíše výjimkou. Významným posílením rozpočtu v poslední době bylo úspěšné jednání
s firmou ABB s.r.o. Elektro – Praga, která přistoupila na zakoupení reklamy v rámci
koncertu Dětského pěveckého sboru. Peníze se tak podařilo získat především díky iniciativě
členky sdružení – paní Soně Šplíchalové.
ad 7) Rada schválila členský příspěvek pro školní rok 2006/2007 v hodnotě 100,- Kč za každého
žáka zapsaného v ZUŠ. V případě, kdy žák navštěvuje více oborů či hudebních nástrojů se
výše příspěvku nesčítá a zůstává na stejné hodnotě 100,- Kč.

Ve středu 24. května 2006 zapsala Mgr. Ivana Ullmannová

