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Úvod
Nově,

Spolek Rady rodičů

aktivně a

Již několik let působí při Základní umělecké škole Viléma Petrželky Rada rodičů. Jejím
posláním je finanční podpora činností umělecké školy, která je v konečném důsledku
podporou žáků školy.

atraktivně

Tato zpráva je určená přednostně členům Rady rodičů, tedy těm, kteří aktivně finančně
přispívají za účelem podpory žáků ZUŠ Viléma Petrželky (dále jen ZUŠ), a pak také všem
dalším zájemcům.
Aby mohla Rada rodičů i nadále oficiálně působit a podporovat žáky školy, musely být
na přelomu roku 2015/2016 podniknuty určité kroky. V prosinci 2015 byly aktualizovány
stanovy a byla podána žádost o zápis Rady rodičů do spolkového rejstříku. Nutnou
podmínkou pro realizaci těchto akcí byla změna vedení Rady rodičů. Byl zvolen nový
předseda. V lednu 2016 přišlo oznámení, že byl spolek u krajského soudu v Ostravě zapsán.
Nyní tedy vystupujeme pod názvem Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké
škole Viléma Petrželky, z.s. Jedná se o změnu právní formy a názvu původní „Rady rodičů
a přátel umění“. V dalším textu ponecháváme zkrácený a vžitý název Rada rodičů se zkratkou
RR.
V období ledna až června 2016 byly dále aktualizovány základní administrativní a účetní
záležitosti. Byl založen nový e-mail, byly aktualizovány staré webové stránky, byl zřízen účet
přímo pod Radou rodičů, byla zřízena datová schránka.
Čeká nás ale stále spousta nového. Pro nadcházející školní rok 2016/17 připravujeme
Zpravodaj v novém pojetí. Při interní komunikaci v rámci školy se výbor Rady rodičů snaží
hledat řešení k efektivnější komunikaci mezi Radou rodičů a kantory.
Výbor Rady rodičů si také klade za cíl zaktivnit a zatraktivnit způsob sdělování informací
ohledně hospodaření s financemi a to zejména směrem k největší skupině dárců financí,
kterou jsou rodiče žáků školy. Také proto poprvé letos předkládáme tuto zprávu, obsahující
mimo jiné přehled hospodaření ve spolku v rámci školního roku 2015/2016.
Věříme, že v této zprávě naleznete informace, které Vám doposud chyběly.

Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
předseda spolku
31. srpna 2016

O spolku

Str. 02

O spolku
Základní charakteristika
Název: Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s.
Adresa: Edisonova 796/90, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČO: 70631549
E-mail: rada.zusvp@seznam.cz
http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu
Datová schránka: btuw8hx
Bankovní spojení: 275520187/0300
Cíl: finanční podpora činností Základní umělecké školy Viléma Petrželky.

Fungování spolku
Činnost spolku se řídí stanovami. Stanovy byly aktualizovány v prosinci 2015, a to za účelem
legislativně podmíněného zápisu spolku do spolkového rejstříku. Stanovy popisují co je
účelem spolku a popisují fungování spolku. Elektronickou podobu stanov lze nalézt
na webových stránkách ZUŠ v sekci Rady rodičů. Rada rodičů je vedena výborem.
Ze zasedání výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou členům Rady rodičů k dispozici.

Organizace spolku
Orgány spolku:
1) výbor spolku,
2) statutární orgán: předseda (místopředseda).
Složení výboru: Ing. Jana Suchánková, Ph.D. - předseda
Bc. Ivana Kosňovská - místopředseda
Marcela Kuchařová - hospodář
Ing. Monika Reichelová
Marek Štěpnička
Ing. Břetislav Trávníček

Jana Suchánková

Iva Kosňovská

Marcela Kuchařová

předseda

místopředseda

hospodář

Kontaktní informace
Spolek můžete kontaktovat několika způsoby. Jedním z nich je možnost využití emailu.
Můžete se na nás obrátit také osobně, a to nejlépe při zasedáních Rady rodičů. Místo
a termíny zasedání jsou uvedeny ve Zpravodaji a na webových stránkách školy.

Účetnictví Rady rodičů
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Účetnictví Rady rodičů
Obecné informace
Účetní agenda byla v posledních několika letech zpracovávána externě. Tento způsob však
nebyl zcela vyhovující, proto se Rada rodičů rozhodla spravovat účetní agendu sama. Tato
změna by měla přinést efektivnější způsob řešení účetních operací mezi Radou rodičů a
bankou, učiteli nebo rodiči, resp. členy spolku. V souvislosti s výše uvedeným a se změnou
legislativy, byl zřízen nový účet přímo pro Radu rodičů.

Finanční výkazy
Dle legislativních požadavků řeší Rada rodičů účetní agendu v rámci kalendářního roku.
Požadované účetní dokumenty jsou dle platné legislativy zveřejňovány do spolkového
rejstříku formou účetní závěrky.

Přehled hospodaření
Základním a v současné době jediným příjmem jsou finance od rodičů žáků a případných
dalších podporovatelů. Příjem tvoří jednak zdroje shromážděné v daném školním roce a dále
zdroje (zůstatek) z roku předcházejícího, přičemž rokem se zde rozumí rok školní. Stručný
přehled je na následujícím obrázku.

PŘÍJMY PRO ŠK. ROK 2015/2016
sponzorské
dary; 0 Kč
dotace; 0 Kč
příspěvky
vybrané v
daném šk.roce;
81 800 Kč

zdroje z
minulého
školního roku;
58 071 Kč

Obrázek 1: Přehled příjmů prostředků RR ve školním roce 2015/2016
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Účetnictví Rady rodičů
Výdaje jsou rozděleny do kategorií, jejichž význam je většinou intuitivní, viz graf níže.

Obrázek 2: Přehled výdajů z prostředků RR ve školním roce 2015/2016

Sekce bankovních poplatků zahrnuje výdaje spojené s vedením účtu. Odměny za soutěže
zahrnují prostředky, které RR vynaložila na odměny pro žáky, kteří získali ocenění
v soutěžích. Odměny mimosoutěžní zahrnují odměny za koncerty – vánoční, třídní, náborové,
absolventské. Kategorie „soutěže účast“ zahrnuje účastnické poplatky, případně ubytování
aj., tedy výdaje spojené s přímou účastí na soutěžích. Naproti tomu kategorie „soustředění“
zahrnuje podporu pro realizaci soustředění, které bývají často nutností před samotným
vystoupením v terénu. Rada rodičů zde nejčastěji přispívá např. na dopravu, ubytování či
stravu. Sekce „materiálové zázemí“ zahrnuje příspěvky Rady rodičů na např. oděvy, noty,
kytice, občerstvení. Kategorie „info a propagace“ zahrnuje podporu vzniku záznamů některých
akcí ZUŠ, např. Novoročního koncertu či koncertu souborů, dále pak náklady na Zpravodaj
aj. Administrativní výdaje souvisí s vedením Rady rodičů. V součtu tedy Rada rodičů vydala
částku 96 463 Kč.

Výběr příspěvků
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Výběr příspěvků
Protože právě příspěvky tvoří základní zdroj příjmu na účtu Rady rodičů, dovolujeme si Vás
zde seznámit s procesem jejich výběru.

Co je příspěvek Radě rodičů
Jedná se o částku, kterou může zájemce věnovat Radě rodičů a to na podporu žáků ZUŠ.
Některé konkrétní možnosti podpory jsou uvedeny v části Finanční souhrn u grafu čerpání.
Výše příspěvku je uváděna nejčastěji vždy na začátku každého školního roku ve Zpravodaji.
Pro období školního roku 2016/17 se pohybuje ve výši 200 Kč. Jedná se o minimální výši.

Způsob výběru příspěvku
Příspěvek se v současné době vybírá za pomocí učitelů. Rodič může předat příspěvek dítěti
a dítě (nebo sám rodič) předá částku třídnímu učiteli. Byli bychom rádi, kdybyste nám jako
rodiče pomohli a nově do formuláře uvedli také jména sourozenců, kteří také ZUŠ navštěvují
a stvrdili předávanou částku podpisem. Výše uvedené nám velmi pomůže v evidenci.
Formulář mají u sebe kantoři. Učitel pak předá sumu vybraných příspěvků hospodáři Rady
rodičů. Stručné schéma výběru uvádíme níže.

Všechno má svůj
pramen.
Pramen Labe. Autor:
J.Suchánková 2016

Obrázek 3: Způsob výběrů příspěvků Radě rodičů

Výběr z podpořených akcí
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Výběr z podpořených akcí
V rámci ZUŠ proběhla ve školním roce 2015/2016 spousta vystoupení, které jsme finančně
podpořili. Není našim cílem zde všechna uvádět. Zájemci se mohou probírat fotogalerií školy
přímo na webových stránkách (např. dílčí třídní či vánoční koncerty). Níže jsou uvedeny
vybrané akce zastupující dílčí kategorie, do kterých Rada rodičů přispívá. Fotografie byly
vybírány náhodně z dostupných materiálů.

Podpora soustředění

„Jestli najdeš
v životě cestu
bez překážek,
určitě nikam
nevede.“
Arthur C. Clarke

Koncert Všechny barvy duhy v Divadle Antonína Jarní koncert souborů, 05/2016,
Dvořáka, 10/2015, akordeonový soubor (ZUŠ) a pěvecký sbor Adijamus
skupina Rytmy (Čtyřlístek)

Příspěvek na finanční odměny ze soutěží

Recitační soutěž, městské kolo v Ostravě, 3/2016 Akordeonová soutěž, celostátní kolo v Plzni,
05/2016

Výběr z podpořených akcí
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Příspěvek na reprezentativní oděv

Ocenění dětí Uměleckou radou školy

Jarní koncert souborů, 05/2016,
pěvecký sbor Adijamus

Protože nemáme k dispozici hromadnou fotku
z letošního oceňování, zde ocenění v 05/2015

Podpora při vystoupeních

7. ročník Jindřichohradecké přehlídky komorní hry akordeonových souborů a orchestrů, 05/2016

Poděkování
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Poděkování
Jménem výboru spolku Rady rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma
Petrželky, z.s. děkujeme všem členům a příznivcům za finanční podporu ve prospěch našeho
spolku a těšíme se na další spolupráci.

