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Úvod
Vážení rodiče a příznivci Základní umělecké školy Viléma Petrželky,
pravděpodobně už víte, že při uvedené škole působí již několik let spolek Rada rodičů a
přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s., dále jen Rada rodičů.
Již v druhém roce Vám nabízí výbor Rady rodičů tuto Zprávu o činnosti. Zpráva obsahuje
zejména sumarizaci aktivit spolku a souhrn informací o hospodaření ve školním roce
2016/2017 a pak také drobné vize do budoucna. Zpráva je určená přednostně členům Rady
rodičů, tedy těm, kteří aktivně finančně přispěli za účelem podpory žáků ZUŠ, a pak všem
dalším zájemcům.
Po loňských nezbytných, zejména administrativních krocích, viz loňská zpráva, proběhl
letošní školní rok v poklidnější atmosféře, nicméně času na odpočinek příliš nebylo. Hned
v září 2016 jsme vydali Zpravodaj, a to v novém zpracování, které odráží fungování spolku.
Zaktualizovali jsme informace na webových stránkách. V říjnu jsme byli na schůzi pedagogů
osobně informovat učitele o naší činnosti a předali jsme jim připravené informační materiály.
V listopadu jsme sestavili základní rozpočet, se kterým se v průběhu roku dále pracovalo.
Interní vedení účetnictví se osvědčilo. Informace z jednotlivých zasedání výboru Rady rodičů
jsme Vám předávali skrze zápisy umísťované v čekárně školy. V květnu jsme byli osobní
účastí podpořit Slavnostní koncert k výročí školy. V červnu jsme byli u předávání ocenění
žákům navržených Uměleckou radou školy.
Výše vybraných příspěvků dosáhla 90 tis. Kč. Výše požadavků na finanční podporu tuto
částku velmi přesahovala. Abychom maximálně uspokojili žadatele, čerpali jsme ze zůstatku
z předchozího roku, ale některé žádosti jsme přesto museli krátit či zamítnout. Rada rodičů
poskytla finance ve výši 95 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 81 tis. Kč, 14 tis. Kč bude čerpáno
v novém školním roce. Zbývající částka bude tvořit základ rozpočtu v novém školním roce.
Podrobnosti naleznete uvnitř této zprávy.
Jsme rádi, že jsme díky podpoře rodičů mohli podpořit vystoupení a akce, na kterých se
prezentuje umění Vašich dětí. Stále se budeme snažit o přiblížení činnosti Rady rodičů Vám,
rodičům i pedagogům a těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
předseda spolku
31. srpna 2017
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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. Výbor se skládá ze členů výborů Rady rodičů a tito členové
rozhodují o činnostech a vynakládání financí Rady rodičů. Rozhodnutí schválená většinou
hlasů členů jsou uvedena v zápisech. Zápisy jsou vyhotovovány po každém zasedání výboru.
Do zápisů lze nahlížet.

Struktura spolku
Orgány spolku:
1) výbor spolku: členové výboru Rady rodičů
2) statutární orgán: předseda (místopředseda).
Dále jsou zde členové spolku. Členem spolku se stává každý, kdo spolku přispěje.
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
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Nízký počet členů výboru
Výboru RR v posledních letech ubylo členů. Někteří rodiče, kterým již děti ze školního věku
odrostly, Radu rodičů opouštějí. Aby mohla RR dále fungovat a tím plně podporovat žáky
ZUŠ, tedy s velkou pravděpodobností i Vaše děti, uvítáme příchod nových členů.
Přijďete mezi nás a podpořte (i své) děti na cestě uměleckým světem.

Kontaktní informace
Spolek můžete kontaktovat několika způsoby. Jedním z nich je možnost využití emailu.
Můžete se na nás obrátit také osobně, při zasedáních. Výbor Rady rodičů se schází
většinou první pondělí v měsíci, od 18 hodin v ředitelně školy. Případná změna termínu
bývá uvedena na nástěnce Rady rodičů v čekárně školy. Nově přibude možnost kontaktu přes
facebook, viz níže.

Informativní aktivity spolku
Stalo se již tradící, že spolek Rady rodičů vyhotovuje počátkem školního roku Zpravodaj.
Jedná se o informační leták zejména pro rodiče dětí ZUŠ, který by podle nás měl podávat
stručné a aktuální informace o činnosti Rady rodičů. Podle této představy byl v září 2016
Zpravodaj vydán. Byl zpracován poprvé v nové formě, uvedli jsme v něm přehled hospodaření
s finančními prostředky, nastínili proces výběru finančních příspěvků od rodičů a Zpravodaj
doplnili fotografiemi z Radou rodičů podpořených akcí školy. Oceníme Váš názor, zda se Vám
takové zpracování Zpravodaje líbí. popř. jakékoli připomínky. Zpravodaj by se měl stát
v každém školním roce prvotním kontaktem rodičů (i pedagogů školy) s Radou rodičů.
Obsáhlejší formou Zpravodaje je právě tato Zpráva o činnosti. V ní jsou podrobněji
vysvětlena některá fakta a rozhodnutí výboru Rady rodičů. Také k jejímu obsahu nám můžete
zaslat své názory. Zprávu o činnosti publikujeme prostřednictvím webu školy.
Průběžné informace uveřejňujeme na nástěnce v čekárně školy. Jedná se o zveřejňování
zápisů z jednotlivých zasedání výboru Rady rodičů.
Základní i obecné informace lze nalézt na webových stránkách ZUŠ v sekci Rady rodičů,
např. znění stanov, informace o termínech zasedání výboru RR aj.
Snažíme se být přístupní a dostupní. Rychlý kontakt s téměř okamžitou odezvou s možností
komentářů, připomínek a návrhů nabízí facebook (FB). Jedná se o moderní a populární formu
sdílení informací. Plánujeme aktivovat FB stránku v září 2017. Rádi bychom touto cestou
nabídli více než jen administrativní informace. Výhledově bychom rádi, kdyby se podařilo
zajistit také konání mimoškolních akcí, formou událostí, aby se dostala činnost Rady rodičů
do povědomí rodičů a tím umožnila bližší kontakt mezi rodiči a zástupci výboru a možnou
spolupráci, aby se lépe poznaly i samotné děti, které při hodinách nácviků nemají příliš času
na poznávání se navzájem.

Finanční prostředky
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Finanční prostředky
Obecné informace
Správa financí je ústřední činností Rady rodičů. Účetní agenda byla po delší době spravována
interně. Tento způsob i přes časovou náročnost a komplikovanost získávání údajů sebou nese
pozitivní zkušenosti. Máme veškeré informace, které nám pomáhají vést účetní agendu a
které navíc můžeme komplexně využít a po zpracování zprostředkovat i Vám. Interní vedení
účetní agendy přineslo také očekávaný efektivní způsob řešení veškerých účetních operací.

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

Správa financí
Pro efektivní plánování výdajů jsme postupně zavedli jejich třídění do základních kategorií. To
se ukázalo jako velice přínosné. Pro některé katogorie jsme schopni na základě let minulých
odhadnout výši výdajů a dopředu si tak držet rezervy v oblastech, kde se výše skutečného
čerpání ukazuje až na konci školního roku (výdaje za odměny z koncertů, ze soutěží). Pro jiné
kategorie potřebujeme aktuální informace školy, např. o počtu absolventů, počtu soutěžících.
V některých oblastech si tvoříme automatickou rezervu, např. pro přípravu a tisk Zpravodaje,
odměny pro nadané žáky, minimální rezerva pro další rok, jedná se o relativně pevné částky.
Posledním druhem výdajů jsou výdaje pružné, u kterých nelze jejich výši předpokládat.
Poslední uvedené se týká požadavků kantorů, které mohou být v každém školním roce
různorodé a týkají se materiálového zázemí, soustředění, sponzoringu. Pro práci s těmito
výdaji je nutno znát výši celkového rozpočtu, aby se po odečtení „stálých“, tj. známých
výdajů dalo hospodařit se zůstatkem.
Abychom mohli maximálně uspokojit požadavky vyučujících, je důležité, abychom
znali výši rozpočtu co nejdříve. Výše rozpočtu se odvíjí od výše vybraných příspěvků,
které nám předávají učitelé. Zde je nutno zmínit, že nám pozdní odevzdávání příspěvků
působí nepříjemnosti. V době tvorby prvního rozpočtu (listopad, prosinec) činila výše
vybraných příspěvků necelých 60 tis. Kč, kdy výše požadavků se blížila 100 tis. Kč. Proto
musely být některé požadavky kráceny či zamítány.
Navíc některé akce, na které je žádána podpora, se konají již v první půli školního roku.
Uvolnění financí na tyto akce se v kontextu aktuální výše rozpočtu může odrazit např. ve
snížení odměn za umístění v soutěžích. A i když obdržíme v průběhu druhé poloviny školního
roku
opoždeně
další
příspěvky,
nelze
některá
rozhodnutí
vrátit
zpět.
K oboustranné spokojenosti by přispělo, kdyby učitele odevzdávali příspěvky včas, tj. do
konce listopadu.
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Přehled hospodaření

Přehled hospodaření, oproti finančním výkazům, předkládáme pro konkrétní školní rok. Takto
prezentované příjmy a výdaje plně dokumentují hospodaření v období, pro které jsou
příspěvky vybírány.
Příjmy tvoří jednak zdroje shromážděné v daném školním roce a dále zdroje (zůstatek) z roku
předcházejícího. Základním a v současné době jediným příjmem spolku jsou finance od
rodičů žáků a případných dalších podporovatelů. Stručný přehled je na následujícím obrázku.

PŘÍJMY PRO ŠK. ROK 2016/2017
dotace;
0 Kč
příspěvky
vybrané v
daném šk.roce;
90 420 Kč

sponzorské
dary; 0 Kč

zdroje z
minulého
školního roku;
37 406 Kč

Obrázek 1: Přehled příjmů prostředků RR ve školním roce 2016/2017

V následujícím textu jsou popsány výdaje (zaokrouhlené na polovinu tisíce). Letos se finance
čerpaly nejvíce na odměny. Podpořili jsme 50 absolventů s částkou 14 tis. Kč (kategorie
absolventi), kdy RR sponzoruje pořízení videozáznamů koncertů s jejich zpracováním. V
rámci třídních koncertů byla odměněna většina z 900 žáků školy, a to souhrnnou částkou 11
tis. Kč (odměny mimosoutěžní). Částkou 4500 Kč bylo odměněno 12 žáků navržených na
ocenění Uměleckou radou školy, kteří v tomto roce mimořádným způsobem reprezentovali
školu, nebo ti, kteří byli po celou dobu studia úspěšní a šikovní (odměny mimosoutěžní).
Přibližně 80 dětí si mohlo koupit odměnu za úspěchy v soutěžích, v souhrnné výši 12 tis. Kč
(odměny za soutěže). Na účast dětí na soutěžích, zejména poplatky za účast přispěla Rada
rodičů částkou 8000 Kč (soutěže účast). Soustředění žáků bylo podpořeno částkou 13500 Kč
(soustředění), materiálové zázemí, které zahrnuje např. příspěvky na částí oděvů, noty, kytice
apod. 2000 Kč. Kategorie „Info a propagace“ zahrnuje sponzoring akcí, které propagují jméno
RR nebo ZUŠ, např. tisk Zpravodaje nebo podporu některých koncertů či jiných vystoupení,
zde podpora ve výši 14000 Kč. Bylo podpořeno např. konání bubenického workshopu, několik
vystoupení cimbálovky, koncert k 60. výročí školy. Bankovní a administrativní výdaje se vešly
do částky 1500 Kč, viz graf.

Finanční prostředky

Str. 06

Obrázek 2: Přehled výdajů z prostředků RR ve školním roce 2016/2017

Shrnutí
Zavedením kategorií výdajů rozpočtu jsme mohli letos poprvé navrhnout základní rozpočet,
se kterým jsme během roku dále pracovali. Takto jsme mohli efektivně nakládat se „zbývající“
částkou, aniž bychom ohrozili vyplácení zaběhnutých odměn. Uvedeným způsobem
hospodaření se nám letos povedlo maximálně využít obdržených financí.
Rodiče podpořili činnost RR částkou 90 tis. Kč, přesto že se poprvé hradilo školné na začátku
školního roku v plné výši. V letošním roce byly schromážděny požadavky ve výši 105 tis. Kč.
Abychom maximálně uspokojili žadatelé, čerpali jsme ze zůstatku z předchozího roku. RR
disponovala částkou 128 tis. Kč. Přesto, že jsme se snažili finanční prostředky rozdělit dle
potřeb, nemohly být poskytnuty na všechny žádané účely, byli jsme v tomto školním roce
například nuceni omezit podporu cestovného a ubytování pro žáky na soutěžích. Naopak,
podařilo se nám zachovat výši odměn za umístění v soutěžích.
RR poskytla finance ve výši 95 tis. Kč, z toho bylo vyplaceno 81 tis. Kč, 14 tis. Kč bude čerpáno
v novém školním roce (nestihlo se vyčerpat z časových důvodů), zbývající částka nebyla
čerpána a přechází ve prospěch zůstatku na účtu pro rozpočet v novém školním roce.

Příspěvky
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Příspěvky
Co je příspěvek Radě rodičů
Jedná se o částku, kterou může zájemce věnovat Radě rodičů a to na podporu žáků ZUŠ.
Nejčastěji se jedná o příspěvky, které Rada rodičů obdrží právě od rodičů dětí ZUŠ. Některé
konkrétní možnosti podpory, na které jsou finance vynakládány, jsou uvedeny v předešlé
kapitole u grafu čerpání.

Výše příspěvku
Výše příspěvku je uváděna na začátku každého školního roku ve Zpravodaji. Pro období
školního roku 2017/18 se pohybuje ve výši 200 Kč na žáka, za kterého je hrazeno školné.
Jedná se o minimální výši. Příspěvky by měly být odevzdány učitelům v průběhu září, popř.
října, aby mohl výbor Rady rodičů sestavit základní rozpočet co nejdříve.

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 učitelé. Učitel pak předá sumu vybraných příspěvků hospodáři Rady
rodičů. Stručné schéma výběru uvádíme níže.

Za vším pěkným je
kus úsilí.
Okolí Smrdáků. Autor:
J.Suchánková 2017

Obrázek 3: Způsob výběrů příspěvků Radě rodičů

Výběr z podpořených akcí
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Výběr z podpořených akcí
V rámci školního roku 2016/2017 se konalo mnoho akcí. Níže formou ilustračních fotografií
uvádíme některé znich, které demonstrují podporu Vašich dětí spolkem Rady rodičů.
Fotografie byly vybírány náhodně z dostupných materiálů.

Podpora i těch nejmladších – třídní koncerty

„Kde je láska
k lidem,
tam je i láska
k umění.“
Hippokratés

Třídní koncert pí uč. Strnadlové , 03/2017

Třídní koncert pí uč. Sklenářové, 03/2017

Slavnostní koncert k 60. výročí školy, květen 2017

Aneta Osiková

Anna Francová

Výběr z podpořených akcí
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Specifické koncerty – vánoční, ke Dni matek aj.

Jižní listy městské části Ostrava-Jih, 7/2017

Příspěvky na účast v soutěžích a finanční odměny ze soutěží

Soutěže MŠMT, 01-05/2017

Mezinárodní soutěže

Příspěvky absolventům

Ocenění dětí Uměleckou radou školy

Absolvenstský koncert, 05/2017

06/2017

Výběr z podpořených akcí
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Podpora soustředění

Soustředění akordeonového souboru starších
žáků, 03/2017

Workshop Václava Zimy v oddělení bicích
nástrojů, 03/2017

Podpora při vystoupeních

Festival Strážnice, cimbálová muzika Fěrtúšek, 06/2017

KLAP Klimkovice, akordeonové soubory, 05/2017

