Výroční zpráva
SRPDŠ při ZUŠ
Jablonec n.N.
za kalendářní rok
2009

SDRUŢENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY
1. Základní údaje o organizaci
Název: Sdružení 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 sdružení
Identifikační číslo: 163 893 79
Číslo a datum registrace u MV: 30.10.1992 Č.Jj. 008/2002 RES
Počet členů:

ve školním roce 2007/2008 počet členů 709
ve školním roce 2008/2009 počet členů 688
ve školním roce 2009/2010 počet členů 775

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:

Markéta Ježková, místopředsedkyně SRPDŠ při ZUŠ v Jablonci n.N.

Telefon/Fax/E-mail:

739550938, marketa.jezkova@preciosa.com, jezcijbc@seznam.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 byla zvolena
paní Markéta Ježková 23.Listopadu 2009.
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3. Stanovy SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.
I. Úvodní ustanovení
1. Sdružení rodičů a přátel dětí a školy - Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou (dále SRPDŠ),
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad Nisou, je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných
zástupců dětí a občanů se zájmem o výchovu dětí a mládeže a práci školy, založeným podle
zákona č. 83/1990 Sb.
2. SRPDŠ je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže 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 dosažení,
seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi 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 požadavky školy vůči orgánům státní
správy

III. Organizace SRPDŠ
1. Individuálním členem SRPDŠ může být každý 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 dodržovat ustanovení stanov SRPDŠ a včas platit schválený členský příspěvek.
2. Kolektivním členem SRPDŠ může 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 každý 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, ústřižkem
složenky nebo platebním příkazem zkontrolovaným na bankovním výpisu SRPDŠ.
4. Orgánem SRPDŠ je RADA, složená 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 může zúčastnit každý 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 může RADA ze svých řad volit užší výbor. Výbor je
odpovědný RADĚ.
5. K zabezpečení své činnosti a cílů může 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 každé 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 dodržovat stanovy SRPDŠ
o včas platit schválený členský příspěvek

V. Zásady hospodaření
1. majetek SRPDŠ tvoří členské příspěvky, dary, výnosy akcí (např. žákovské večery, školní plesy,
vernisáže a podobně)
2. výdaje jsou určeny zejména pro podporu dosažení cílů podle článku II. těchto stanov
3. se svým majetkem hospodaří SRPDŠ samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu,
schváleného na každé 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 2009

Členské příspěvky…………………….…… 84 tisíc Kč
Dary a příspěvky ………….……………... 284 tisíc Kč
Účastnické poplatky žáků………………. 482 tisíc Kč
Vstupné na akce …………………………….152 tisíc Kč
Jiné ostatní výnosy ………………………. 108 tisíc Kč

Členské příspěvky v roce 2009 činily 100 Kč na žáka a školní rok. Rodiče členů DPS Iuventus, gaude!
přispívali navíc další platbou na fond DPS ve výši 500 Kč na žáka a školní rok. Další příspěvky na
úhradu stravy, ubytování a dopravy závisely na konkrétních akcích, kterých se děti zúčastnily.
Fond DPS byl vzhledem k plánované účasti v roce 2010 na 13. ročníku International Choir
Competention Festival v Číně, časově rozlišen. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit rovněž
na účast sboru na festivale, částečně na úhradu ztráty vzniklou v roce 2008.
Významnou měrou bylo sdružení podpořeno Městským úřadem v Jablonci nad Nisou a dalšími
subjekty. Přehled konkrétních dárců a předmětu jejich podpory je přiložen.
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Přehled získaných příspěvků a darů pro SRPDŠ v roce 2009
Poskytovatel
Nadace PRECIOSA, Opletalova 17, Jbc
Nadace Škola hrou, Jeronýmova 24/62, Liberec 7
Eurocentrum – MU Jablonec nad Nisou
Eurocentrum - MU Jablonec nad Nisou
Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1,
Praha 1
Město Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou
Město Jablonec nad Nisou
KULK, U Jezu 642/2a, Liberec 2

Účel
Účast DPS Festival Budapešť
Účast DPS Festival Budapešť
Vánoce s I.G!
Koncert „Improvizace“
DPS Doprava Festival Budapešť
DPS Podpora činnosti komor. sboru
Choricus, gaude!
DPS Podpora činnosti DPS Iuventus,
gaude!
Podpora projektu „Za přáteli v malém Tibetu“
Podpora činnosti Velkého komorního orchestru

Peněžní dar pro DPS I.G!
DPS Festival Pardubice

Částka v Kč
15 000
3 000
5 000
10 000
30 000
20 000
100 000
15 000
20 000
30 000
36 000
284 000

CELKEM
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5. Výdaje organizace v roce 2009

Ubytování a strava žáků na akcích…………………551 tisíc Kč
Nákup materiálu……………………………………………84 tisíc Kč
Doprava na akce, soustředění ………………………121 isíc Kč
Vedení účetnictví…………………………………………..12 tisíc Kč
Pronájmy prostor ………………………………………….58 tisíc Kč
Ostatní služby………………………………………………190 tisíc Kč
Dárky pro absolventy ……………………………………..0 tisíc Kč
Použití zdrojů a čerpání rozpočtu podléhá projednání a schválení rady SRPDŠ. Poměrně Významnou
složkou rozpočtu je pořízení dárků pro žáky, kteří jsou v příslušném roce absolventy ZUŠ. Přibližně
22 tis. Kč. V letošním roce tuto částku uhradila ZUŠ z provozních prostředků školy, z důvodu
nedostatku finančních v prostředků v polovině roku.
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6. Přehled akcí v roce 2009
Na základě platných stanov se SRPDŠ podílí aktivně na činnosti ZUŠ, zejména spolupořádáním
žákovských večerů, koncertů, příspěvky na úhradu dopravy a pobytu žáků 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 2009:























leden 2009 – samostatný tříkrálový koncert komorního sboru Choricus, gaude! v kostele
Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Jablonci n.N.
leden 2009 – vystoupení komorního sboru na plese ZUŠ
únor 2009 - odpolední pracovní soustředění v ZUŠ
březen 2009 - pracovní soustředění hl.sboru v Jestřabí v Krkonoších
březen 2009 - koncert komorních sborů v kostele dr.Farského
březen 2009 - koncert Jarní zpívání s Iuventus, gaude! v Eurocentru
duben 2009 - účast na 12.ročníku Mezinárodní sborové soutěţe v Budapešti v kategorii
dětských sborů do 16 let (zisk zlatého diplomu IV.stupně a vítězství v kategorii), účast na
koncertě vítězů o cenu Grand Prix
duben 2009 – vystoupení a víkendový výměnný pobyt Amici, gaudete! v Pardubicích
květen 2009 – vystoupení na vernisáži výtvarného oddělení ZUŠ
květen 2009 – koncert duchovní hudby ve Smržovce
květen 2009 – výroční koncert v Eurocentru
červen 2009 – účast komorního sboru Choricus, gaude! na mezinárodním festivalu Svátky
písní Olomouc (vítězství v kategorii komorních sborů společně se sborem Syrinx a postup do
soutěţe o absolutního vítěze festivalu)
červen 2009 - vystoupení komorního sboru na absolventském koncertu v ZUŠ
červen 2009 – účast hl. sboru a Amici, gaudete! na Festivalu ZUŠ v České Lípě
červen 2009 – vystoupení hl. sboru a komorního sboru v Hejnicíc
srpen 2009 – desetidenní letní soustředění v Novém Městě pod Smrkem
září 2009 – první společný koncert s kytaristou Štěpánem Rakem u příležitosti Dne
památek
září 2009 – Improvizace – čtvrtý společný koncert s Jiřím Stivínem (Projekt Jablonec 2009)
září 2009 – vystoupení při návštěvě papeže v kostele Panny Marie Vítězné (U Jezulátka)
listopad 2009 –účast Mezinár.festivalu dětských a mládežnických sborů v Pardubicích, absolutní
vítěz soutěţe o Cenu M.Raichla (3 vystoupení v nesoutěžní části festivalu)
listopad 2009 - třídenní pracovní soustředění přípravného sboru Amici, gaudete! v Janově Hraběticích
prosinec 2009 – dětské provedení Rybovy České mše vánoční v Eurocentru

Přehled dalších akcí SRPDŠ v roce 2009:










organizace absolventských večerů
organizace žákovských večerů a třídních přehrávek
soustředění komorních orchestrů
soustředění hudebního a dramatického oddělení
ples Základní umělecké školy
organizace návštěv muzeí a galerií pro žáky výtvarného oboru
tematický zájezd výtvarného oboru na farmu do Pěnčína, na Dlaskův statek
tematický zájezd výtvarného oboru na zámek Lemberk a Hrubý Rohozec
realizace projektu výtvarného oboru „ Za přáteli v Malém Tibetu“
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7. Spolupráce s rodiči – členy SRPDŠ
V roce 2009 byla spolupráce s rodiči stejně jako v minulých letech velmi intenzivní. Aktivně se
zapojovali především rodiče členů všech oddělení dětského pěveckého sboru, kteří pomáhali při
organizaci koncertů, zájezdů sboru na soutěže a soustředění, pomáhali kontaktovat potenciální
sponzory, spolupracovali na pořizování fotodokumentace a videozáznamů atd. Na spolupráci se také
podíleli, i když menší měrou, rodiče členů Komorního orchestru a další jednotlivci. Zejména činnost
sboru je organizována cíleně tak, aby se mohly zapojovat i rodinní příslušníci a docházelo tak i
k pozitivnímu působení na soudržnost rodin, např. každoroční sborové táboráky k ukončení školního
roku, výroční koncerty sboru, vánoční koncerty. Bez dobrovolné a neplacené pomoci rodičů by nebylo
možné si představit zejména činnost dětského pěveckého sboru.

8. Spolupráce s orgány státní správy
Trvá intenzivní a velmi dobrá spolupráce s městem Jablonec nad Nisou. V roce 2009 bylo vyhověno
žádosti SRPDŠ o příspěvky jak pro dětský pěvecký sbor, tak pro komorní orchestr a výtvarné oddělení.
Pěvecký sbor také obdržel finanční odměnu za úspěšnou reprezentaci města.
V roce 2009 se SRPDŠ obrátilo se žádostí o grantové příspěvky také na Krajský úřad v Liberci a byl
získán příspěvek na účast sboru na festivalu dětských pěveckých sborů v Pardubicích.

9. Spolupráce s Unií českých pěveckých sborů
Dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude! je od dubna 2007 registrovaným členem Unie českých
pěveckých sborů.

Výroční zpráva SRPDŠ za rok 2009 byla schválena radou SRPDŠ dne 19.05.2010
Mgr. Ivana Ullmannová, předsedkyně SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n.N.

Markéta Ježková, místopředsedkyně 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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