Výroční zpráva
SRPDŠ při ZUŠ
Jablonec n.N.
za kalendářní rok
2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY
1. Základní údaje o organizaci
Název: Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy při Základní umělecké škole v Jablonci nad Nisou
Adresa: Podhorská 47, Jablonec nad Nisou 466 01
Právní forma: občanské sdruţení
Identifikační číslo: 163 893 79
Číslo a datum registrace u MV: 30.10.1992 Č.Jj. 008/2002 RES
Počet členů:

ve školním roce 2006/2007 počet členů 709
ve školním roce 2007/2008 počet členů 773

2. Statutární orgán - rada SRPDŠ
Jméno, titul, funkce:
Telefon/Fax/E-mail:

Ullmannová Ivana, Mgr. předsedkyně SRPDŠ při ZUŠ v Jablonci n.N.
775 366 726, ullmann.ivana@gmail.com.

Jméno, titul, funkce:

Borek Tichý, Ing. , místopředseda SRPDŠ při ZUŠ v Jablonci n.N.

Telefon/Fax/E-mail:

602 150 818, tichy@mestojablonec.cz

Jméno, titul, funkce:
Telefon/Fax/E-mail:

Kosinová Šárka, hospodářka SRPDŠ při ZUŠ v Jablonci n.N.
488 880 300, kosinova@zusjbc.cz

Jméno, titul, funkce:
Telefon/Fax/E-mail:

Hetešová Ivana, revizor SRPDŠ při ZUŠ v Jablonci n.N.
488 880 300, hetesova@zusjbc.cz

Rada SRPDŠ byla zvolena na schůzi SRPDŠ dne 23.5.2006, do funkce místopředsedy byl zvolen Ing.
Tichý na schůzi SRPDŠ dne 11.5.2007
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3. Stanovy SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.
I. Úvodní ustanovení
1. Sdruţení rodičů a přátel dětí a školy - Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou (dále SRPDŠ),
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou, je dobrovolným sdruţením rodičů, zákonných
zástupců dětí a občanů se zájmem o výchovu dětí a mládeţe a práci školy, zaloţeným podle
zákona č. 83/1990 Sb.
2. SRPDŠ je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeţe při vzdělávání,
výchově a rozvoji jejich osobnosti.
3. SRPDŠ spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy i jinými společenskými
organizacemi a veřejnými institucemi.
4. Sídlem SRPDŠ Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou je ulice Podhorská 47, PSČ: 466 01

II. Činnost a cíle SRPDŠ
1. Činnost je zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném působení rodiny, školy i dalších
institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
Při této své činnosti SRPDŠ
o
o
o
o
o

seznamuje rodiče s cíly a úkoly školy a problematikou jejich dosaţení,
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stíţnostmi rodičů a podílí se na jejich
vyřizování,
přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálovými a finančními prostředky k
zajištění činnosti školy a zlepšování školního prostředí,
předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávacího procesu, vyjadřuje
se ke koncepci školy a k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání,
podílí se na činnosti školní samosprávy a podporuje poţadavky školy vůči orgánům státní
správy

III. Organizace SRPDŠ
1. Individuálním členem SRPDŠ můţe být kaţdý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a
programem SRPDŠ. Člen má právo podílet se na činnosti SRPDŠ, volit a být volen do orgánů
SRPDŠ, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů. Je povinen dodrţovat ustanovení stanov SRPDŠ a včas platit schválený členský příspěvek.
2. Kolektivním členem SRPDŠ můţe být i jiná právnická osoba působící na území ČR, která souhlasí
se stanovami a hodlá se na jeho práci aktivně podílet.
3. Členem se stává kaţdý zájemce o členství dle čl. III odst.1.,2. zaplacením ročního členského
příspěvku. Výši členského příspěvku, zásady hospodaření a rozpočet na daný rok navrhuje a
schvaluje Rada SRPDŠ / dále jen RADA/. Členství se prokazuje dle seznamu na výběrčí listině
členských příspěvků v jednotlivých třídách školy, potvrzením hospodáře o přijetí, ústřiţkem
sloţenky nebo platebním příkazem zkontrolovaným na bankovním výpisu SRPDŠ.
4. Orgánem SRPDŠ je RADA, sloţená z volených zástupců tříd. V čele RADY stojí předseda volený
RADOU, který řídí činnost a zastupuje SRPDŠ vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a
jiným organizacím. Jednání RADY se můţe zúčastnit kaţdý člen SRPDŠ, který o to projeví zájem.
Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve RADA na jednání ředitele školy, popř. další
zástupce školy. K operativnímu řízení činností můţe RADA ze svých řad volit uţší výbor. Výbor je
odpovědný RADĚ.
5. K zabezpečení své činnosti a cílů můţe SRPDŠ vytvářet i další zájmová odborná i jiná seskupení
dočasného nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. Jejich členové mohou být
kooptováni do RADY.
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IV. Práva a povinnosti členů
1. Práva:
o aktivně se podílet na kaţdé činnosti SRPDŠ
o volit a být volen do orgánů SRPDŠ
o vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých
návrhů
2. Povinnosti:
o dodrţovat stanovy SRPDŠ
o včas platit schválený členský příspěvek

V. Zásady hospodaření
1. majetek SRPDŠ tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí (např. ţákovské večery, školní plesy,
vernisáţe a podobně)
2. výdaje jsou určeny zejména pro podporu dosaţení cílů podle článku II. těchto stanov
3. se svým majetkem hospodaří SRPDŠ samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na kaţdé hospodářské období RADOU. Kontrolu hospodaření provádějí revizoři,
voleni touto RADOU.

V Jablonci nad Nisou dne 20. října 2005
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4. Příjmy organizace v roce 2007

P říjmy S R P DŠ v roc e 2007 c elkem 494 tis íc

příjem z reklamy
15 tis .

P řefakturac e nákladů
10 tis .
Úč as tnic ké poplatky ž áků
179 tis .

Dary a příjmy z č innos ti
ž áků 160 tis .

Č lens ké přís pěvky
121 tis .

Žákovs ké več ery
9 tis .

Členské příspěvky…………………….……121 tisíc Kč
Dary a příjmy z činnosti ţáků ………….….160 tisíc Kč
Účastnické poplatky ţáků……………….….179 tisíc Kč
Příjmy z reklamy…………………………….15 tisíc Kč
Dobrovolné vstupné za ţákovské večery……..9 tisíc Kč
Předfakturace nákladů……………………….10 tisíc Kč

Členské příspěvky v roce 2007 činily 100 Kč na ţáka a školní rok. Rodiče členů DPS Iuventus, gaude!
přispívali navíc další platbou na fond DPS ve výši 500 Kč na ţáka a školní rok a jednorázovou
úhradou ve výši 700 Kč na pořízení sborového kostýmu (úhrada cca 50% nákladů). Další příspěvky
na úhradu stravy, ubytování a dopravy závisely na konkrétních akcích, kterých se děti zúčastnily.
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5. Výdaje organizace v roce 2007

Náklady S R P DŠ v roc e 2007 c elkem 509 tis .
P ronájmy, s tartovné
25 tis .

Nákup materiálu
52 tis .

Nákup s luž eb
82 tis .

Ubytování a s trava
na akc íc h
225 tis .

V s tupné, kultura
33 tis .
B ankovní polatky
2 tis .

Doprava na akc e
90 tis .

Ubytování a strava ţáků na akcích………………………225 tisíc Kč
Doprava na akce…………………………………………..90 tisíc Kč
Nákup sluţeb ……………………………………………...82 tisíc Kč
Nákup materiálu……………………………………………52 tisíc Kč
Pronájmy, startovné…………………………………….…..25 tisíc Kč
Úhrada vstupného, kultura………………………………….33 tisíc Kč
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6. Přehled akcí v roce 2007
Na základě platných stanov se SRPDŠ podílí aktivně na činnosti ZUŠ, zejména spolupořádáním
ţákovských večerů, koncertů, příspěvky na úhradu dopravy a pobytu ţáků na akce, zaštiťuje
organizačně a finančně zejména činnost DPS Iuventus, gaude! Vstupuje do kontaktu s orgány státní
správy, sponzory, nadacemi atd.
Přehled akcí spolupořádaných SRPDŠ pro DPS Iuventus, gaude! v roce 2007:
Školní rok 2006 – 2007:
 leden 2007 – vystoupení na regionální přehlídce dětských pěveckých sborů Tříkrálové zpívání
v divadle v Jablonci n.N.
 březen 2007 – oblastní kolo celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů
 duben 2007 – vystoupení na večírku ZUŠ
 duben 2007 - samostatný koncert v kostele ve Smrţovce
 duben 2007 – soutěţní přehlídka dětských pěveckých sborů Zahrada písní Praha (umístění ve
zlatém pásmu)
 duben 2007 - vystoupení na Jarním koktejlu ZUŠ
 květen 2007 – vystoupení na společném koncertu pěveckých sborů Gaudea a a Akcent z Liberce
(sbormistryně p.Krasnická)
 květen 2007 – čtyřdenní pracovní soustředění hl.i přípr. sboru v Krkonoších s E.Klezlou
 květen 2007 – vystoupení na školní akademii ZŠ Pasířská
 květen 2007 – vystoupení na Show ZUŠ, moderoval Eduard Klezla
 červen 2007 – společný koncert s libereckým dětským pěveckým sborem Severáček pod vedením
Silvie Pálkové
 červen 2007 – Svátky písní Olomouc, účast na soutěţích Mundi cantat a Mundi cantat
superior pro mládeţnické sbory do 19 let, v obou soutěžích zisk zlaté medaile
 červen 2007 – vystoupení na vernisáţi výtvarných prací dětí Základních a Základní umělecké školy
v Eurocentru
Školní rok 2007 – 2008:
 září 2007 – vystoupení na Sklářské pouti v Kristiánově
 září 2007 – čtyřdenní pracovní soustředění v Jestřabí
 září 2007 – vystoupení na Dni otevřených dveří jablonecké nemocnice
 září 2007 – společný koncert s DPS Zvonky Praha, absolutním vítězem Svátků písní Olomouc 2007
 říjen 2007 – vystoupení na zahájení výstavy Amos 2007 v Eurocentru
 říjen 2007 – „Improvizace“ – druhý společný koncert s Jiřím Stivínem v kostele sv.Anny
v Jablonci n.N.
 listopad 2007 - pracovní soustředění přípravného sboru Pueri, gaudete II v Jestřabí v Krkonoších
 listopad 2007 – třídenní Mezinárodní festival dětských a mládeţnických sborů Pardubice
 listopad 2007 – vystoupení na Ţákovském večírku ZUŠ
 prosinec 2007 – 17. Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena
– stříbrné pásmo v kategorii dětských sborů do 16 let (nejvyšší bodové hodnocení v kategorii)
 prosinec 2007 – vystoupení s pásmem koled při rozsvícení vánočního stromu před radnicí
 prosinec 2007 – vánoční koncert hlavního, obou přípravných a komorního sboru, spolu s hostem
koncertu Jabloneckým komorním sdruţením
Přehled dalších akcí SRPDŠ v roce 2007:









organizace absolventských večerů
organizace ţákovských večerů jednou měsíčně ve školním roce
soustředění komorních orchestrů
soustředění hudebního a dramatického oddělení
ples Základní umělecké školy
pořízení a doplnění kostýmů pro DPS Iuventus, gaude! a taneční oddělení
vánoční besídky ţáků
organizace návštěv muzeí a galerií pro ţáky výtvarného oboru
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tematický zájezd tanečního oddělení do Národního divadla – balet Zlatovláska
tematický zájezd výtvarného oboru na zámek Sychrov, hrad Kost
tematický zájezd výtvarného oboru do Českého ráje a botanické zahrady v Liberci
organizace výchovných koncertů pro základní školy
nákup dárků pro absolventy ZUŠ
koncert komorních orchestrů L´Accord a Kolegia v kostele sv.Anny
podpora vernisáţí výtvarného oboru
účast ţáků na představení v Městském divadle v Jablonci nad Nisou

7. Spolupráce s rodiči – členy SRPDŠ
SRPDŠ při ZUŠ se začalo intenzivně zapojovat do práce s ţáky ZUŠ po zaloţení dětského pěveckého
sboru Iuventus, gaude! S rostoucím počtem členů sboru se začali během školního roku 2006 – 2007
do činnosti SRPDŠ dobrovolně zapojovat mnozí rodiče členů tohoto pěveckého sboru. Tím se činnost
SRPDŠ stala skutečnou a postupně stále důleţitější součástí práce s ţáky ZUŠ. V současné době se
zapojuje také více rodičů členů komorních sborů L´Accord a Kolegia, ţáků výtvarného a tanečního
oboru. Nejpočetněji zastoupenou skupinou aktivních rodičů ale zůstávají rodiče členů pěveckého
sboru, coţ je pochopitelné i s ohledem na počet členů DPS Iuventus, gaude! Zapojují se bez nároku
na odměnu při organizaci koncertů, zájezdů sboru na soutěţe a soustředění, pomáhají kontaktovat
potenciální sponzory, spolupracují na pořizování fotodokumentace a videozáznamů atd.
Vedení sboru ve spolupráci se SRPDŠ organizuje činnost sboru tak, aby se zapojovaly celé rodiny a
docházelo tak i k pozitivnímu působení na soudrţnost rodin. Tento záměr se zjevně daří plnit, svědčí
o tom společné rodinné akce (např. kaţdoroční sborové táboráky k ukončení školního roku, výroční
koncerty sboru, vánoční koncerty).
V roce 2007 byla aktivní spolupráce rodičů důleţitou a nepostradatelnou součástí činnosti SRPDŠ.

8. Spolupráce s orgány státní správy
Intenzivní a velmi dobrou spolupráci navázalo SRPDŠ zejména po zaloţení dětského pěveckého sboru
Iuventus, gaude! s orgány státní správy města Jablonec nad Nisou., a to jak přímo s radou města,
tak s odborem školství, mládeţe a tělovýchovy a s odborem kultury.
V roce 2007 se SRPDŠ obrátilo se ţádostí o grantové příspěvky na Krajský úřad v Liberci (odbor
kultury) a získalo příspěvek na pořádání Festivalu základních uměleckých škol Libereckého kraje
v květnu 2008.

9. Spolupráce s Unií českých pěveckých sborů
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! je od dubna 2007 registrovaným členem Unie českých
pěveckých sborů. Z toho plyne také častá spolupráce SRPDŠ při ZUŠ s UČPS.
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Výroční zpráva SRPDŠ za rok 2007 byla schválena radou SRPDŠ dne 30.4.2008
Mgr. Ivana Ullmannová, předsedkyně SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.

Ing. Borek Tichý, místopředseda SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.

Šárka Kosinová, hospodářka SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.

Ivana Hetešová, revizor SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.
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