Zpráva
o činnosti spolku
2017/2018

Rada rodičů a přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s.
Edisonova 90
70030 Ostrava

http://www.zusvpetrzelky.cz/rada-rodicu
rada.zusvp@seznam.cz

Obsah

Obsah
Úvod ____________________________________________________________________ 1
O spolku _________________________________________________________________ 2
Účetnictví Rady rodičů ______________________________________________________ 4
Výběr příspěvků ___________________________________________________________ 6
Výběr z podpořených akcí ___________________________________________________ 7
Poděkování ______________________________________________________________ 11

Úvod

Str. 01

Úvod
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé umění, zejména při ZUŠ Viléma Petrželky,
již třetím rokem Vám touto cestou přinášíme stručný přehled dění ze spolku Rady rodičů a
přátel umění při Základní umělecké škole Viléma Petrželky, z.s., dále jen Rady rodičů.
Zpráva obsahuje stručnou sumarizaci aktivit spolku a souhrn informací o hospodaření.
Zpráva je určená přednostně členům Rady rodičů, tedy těm, kteří aktivně finančně přispěli
za účelem podpory žáků ZUŠ, a pak všem dalším zájemcům.
Novinky, ke kterým došlo jsou popsány v průběhu zprávy. Největší z nich je zprovoznění
facebookových stránek, které by měly zprostředkovat prostor pro rodiče, ve kterém je možno
sdílet své postřehy z dění okolo Rady rodičů, radosti z odměn, které děti obdržely, nebo se
kupříkladu doptat dalších rodičů na to, co Vás ohledně návštěvy Vašich dětí do ZUŠky zajímá.
Druhou velkou inovací je zpřístupnění platby příspěvku bankovním převodem. Uvádíme i
zásadní výhody bankovního převodu oproti dřívějšímu způsobu. V neposlední řadě jsme
aplikovali nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR).
Věříme, že změny Vám usnadní spolupráci s Radou rodičů.
Na Vaše ohlasy a náměty jsme připraveni reagovat na našem emailu.

Děkujeme za Vaši přízeň.

Ing. Jana Suchánková, Ph.D.
předseda spolku
29. srpna 2018

O spolku
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O spolku
Základní údaje

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: 2901431923/2010
Facebook: https://www.facebook.com/RadaRodicu/
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 spolku. Rozhodnutí schválená většinou hlasů
členů jsou uvedena v zápisech. Zápisy jsou vyhotovovány po každém zasedání výboru, které
probíhá většinou 1x měsíčně. Do zápisů lze nahlížet.

Struktura spolku
Orgány spolku jsou dva. Výbor spolku, který tvoří členové výboru Rady rodičů a statutární
orgán, který je zastoupen předsedou (místopředsedou). Třetí část tvoří členové spolku.
Členem spolku se stává každý, kdo spolku přispěje.
Vedení výboru:

Za vším pěkným je
kus úsilí.
Autor: J.Suchánková
2018

Jana Suchánková

Iva Kosňovská

Marcela Kuchařová

předseda

místopředseda

hospodář

Členové výboru:
Ing. Jana Suchánková, Ph.D. - předseda

Ing. Monika Reichelová

Bc. Ivana Kosňovská - místopředseda

Anna Szudarová

Kateřina Jurečková

Marek Štěpnička

Marcela Kuchařová - hospodář

Ing. Břetislav Trávníček
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Nízký počet členů výboru
V letošním roce se nám podařilo získat nové členky výboru. S příchodem nových členů
přicházejí nové možnosti jak činnost spolku posílit, obohatit. Zpětnou vazbu naší činnosti nám
můžete poskytnou i Vy sami. Máte-li zájem podílet se na chodu Rady rodičičů, neváhejte a
přijděte mezi nás.

Kontaktní informace
Způsobů, kterými lze kontaktovat spolek je několik. Kromě výše uvedených kontaktních adres
nás můžete oslovit také osobně, při zasedáních Rady rodičů. 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.

Informativní aktivity spolku
Spolek Rady rodičů vyhotovuje počátkem školního roku Zpravodaj. Jedná se o informační
leták zejména pro rodiče dětí ZUŠ, který podává stručné a aktuální informace o činnosti Rady
rodičů. Také k 1. září 2017 byl Zpravodaj připraven. Distribuci žákům zajišťuje škola. Bohužel
Zpravodaj není dodáván všem dětem/rodičům. To nás mrzí. Zjistili jsme, že spousta rodičů
o našem spolku neví.
Právě Zpravodaj představuje stručně naše aktivity a přehled hospodaření s finančními
prostředky, kterými rodiče přispívají prostřednictvím Rady rodičů na odměny svým dětem.
Rodiče, kteří o činnosti spolku nevědí, nemohou uhradit přispěvek a v konečném důsledku
jsou pak ve spolku zamítány žádosti na podporu žáků, protože není dostatek financí na jejich
plnění.
Obsáhlejší formou Zpravodaje je právě tato Zpráva o činnosti, kterou publikujeme 1x ročně
prostřednictvím webu školy. Několik výtisků je k dispozici v čekárně školy.
I v letošním školním roce byl zástupce Rady rodičů na jednání učitelského výboru, kde jsme
prezentovali svou činnost a zodpovídali dotazy kantorů.
Dalším počinem bylo zavedení facebookové stránky. Ta má sloužit jako prostor
k vzájemnému sdílení zážitků rodičů s přípravou dětí do hodin, na koncerty, ke konzultacím
mezi rodiči, plánovaní vzájemných akcí, na kterých by se mohly setkat děti i mimo školní půdu,
protože i když se spolu v hudebce setkávají, často cvičí, tancují, malují a prostoru pro
vzájemné poznávání není mnoho. Co si třeba zajít na opékaní buřtů? Zatím naše stránky
nejsou příliš známé. S každou Vaší účasti se profil stránky může více zviditelnit. Připojte se!

GDPR
Letos jsme se museli vypořádat i s nástrahou spojenou s ochranou osobních údajů.
Prostudovali jsme webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, zákon i samotnou
směrnici. Zásady spolku na ochranu osobních údajů jsou popsány a vystaveny na webu.

Účetnictví Rady rodičů
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Účetnictví Rady rodičů
Obecné informace

Účetní agendu si spravuje Rada rodičů sama, a to ve dvou režimech. První se odvíjí
od legislativy, účetní agenda je řešena v rámci kalendářního roku. Požadované účetní
dokumenty jsou zveřejňovány do spolkového rejstříku formou účetní závěrky. Přehled
hospodaření, oproti finančním výkazům, je druhým režimem, vykazovaným za konkrétní
školní rok. Takto vykazované hospodaření má význam pro čerpání financí z dílčích kapitol
rozpočtu během školního roku a také takto můžeme porovnávat výdaje v jednotlivých školních
letech. Toto hospodaření je prezentováno zde, ve Zprávě o činnosti.

Přehled hospodaření
Výdaje evidujeme v základních kategoriích. Za dobu, kdy si finance spravujeme sami, již
tušíme v jaké kategorii se očekávají či vyplácejí jak velké výdaje. To nám umožňuje nastavit
orientační rozpočet. Stanovení orientačních rezerv pro kategorie, kde se přesná výše ukazuje
až v květnu, červnu, dle reálného čerpání (odměny za soutěže, za třídní koncerty apod.), nám
umožňuje poskytnout zbývající finance pro ostatní kategorie, aniž bychom ohrozili vyplácení
v kategoriích uvedených.
Základním a v současné době jediným příjmem spolku 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. Stručný přehled je na následujícím
obrázku.

PŘÍJMY PRO ŠK. ROK 2017/2018
sponzorské dary; 0 Kč
dotace; 0 Kč
příspěvky vybrané
v daném šk.roce;
85 100 Kč

zdroje z minulého
školního roku;
47 268 Kč

Obrázek 1: Přehled příjmů prostředků RR ve školním roce 2017/2018

V částce „z minulého školního roku“ je zahrnuto 14 000 Kč, které byly alokovány na konkrétní
využití, jen je nebylo technicky možné vyčerpat v původním školním roce. Čistý „vstup“ pro
školní rok 2017/18 byl tedy 33 268 Kč. Během roku jsme obdrželi nových 85 tis. Kč.
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Účetnictví Rady rodičů
V následujícím textu jsou popsány výdaje v zaokrouhlených částkách. V letošním roce byly
schváleny požadavky ve výši 93 000 Kč, z toho se vyčerpalo 79 000 Kč, zbývající částka
nebyla čerpána a přechází ve prospěch zůstatku na účtu pro rozpočet v novém školním roce.
Finance se čerpaly nejvíce na odměny, a to zejména odměny za umístění v soutěžích, které
byly podpořeny částkou 28 tis. Kč. Vyšší částku oproti loňskému roku lze připisovat faktu, že
letos soutěžily mimo jiné hromadná tělesa (cimbálovky, soubory a orchestry). Odměny
mimosoutěžní skýtají zejména drobné odměny žákům na třídních koncertech. Odměna se
pohybuje ve výši 20 Kč/žáka, tedy při čerpání částky 15,5 tis. Kč bylo uhrazeno 775 odměn!
Absolventům byla poskytnuta částka 10 tis. Kč. Účast dětí v soutěžích, zejména úhradou
účastnickýcjh poplatků, podpořila Rada rodičů částkou 9 tis. Kč. Děti navržené Uměleckou
radou školy byly odměněny částkou 3 800 Kč. Na soustředění žáků bylo vynaloženo 4,5 tis.
Kč. Přispěli jsme cimbálové muzice na krojové vybavení (viz částka kategorie materiálové
zázemí). Kategorie „Info a propagace“ zahrnuje např. tisk Zpravodaje a aktivity spojené
s propagací spolku nebo školy. V rámci ní byly odměněny děti výtvarného oboru za návrhy
loga pro ZUŠ. Ostatní výdaje jsou patrny z grafu.

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

Množí se nám případy nutnosti úhrady účastnických poplatků na mezinárodní soutěže formou
bankovních převodů. Protože platby do zahraničí stály velmi vysoké poplatky, změnil spolek
Rady rodičů banku a současný účet je bez poplatků.

Výběr příspěvků
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Výběr příspěvků
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 finance, které Rada rodičů obdrží právě od rodičů žáků ZUŠ. Některé
konkrétní možnosti podpory, na které jsou finance vynakládány, jsou uvedeny v předešlé
kapitole.
Výše příspěvku je pro období školního roku 2018/19 ve výši 200 Kč na žáka platícího školné.
Jedná se o minimální výši. Příspěvky by měly být hrazeny rodiči v průběhu září, viz dále, aby
mohl výbor Rady rodičů sestavit základní rozpočet.

Způsob výběru příspěvku
Rozhodli jsme se vyjít vstříct požadavkům rodičů i některých kantorů a příspěvek je možno
pro rok 2018/19 NOVĚ HRADIT BANKOVNÍM PŘEVODEM. Nejspíše se ještě uplatní i
předchozí model rodič->(žák->)vyučující->Rada rodičů, ale chtěli bychom snížit zátěž učitelů
spojenou s touto cestou, kdy právě platba bankovním převodem by měla pomoci. Důležitým
aspektem bankovního převodu je krom pohodlí plátce také časový přínos pro spolek. Způsob
s učiteli přináší Radě rodičů část vybíraných financí až v lednu. Věříme, že druhý způsob bude
efektivnější, protože je rozdíl nakládat s balíkem 55 nebo 85 tisíc korun. Zejména pro akce
probíhající v první polovině škol. roku to má zásadní význam. Rádi bychom uplatnili maximální
podporu žákům i v první půli školního roku. Také jsme chtěli zohlednit skutečnost, že v září
mají rodiče školáků hodně výdajů a proto je platba možná již od června.

Obrázek 3: Srovnání způsobů výběru příspěvků Radě rodičů

Výběr z podpořených akcí
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Výběr z podpořených akcí

Na závěr uvádíme několik ilustrativních fotografií z podpořených aktivit. Fotografie byly
vybírány náhodně z dostupných materiálů.
Třídní koncerty - podpora i těch nejmenších

„Jen to je
ztraceno,
čeho se sami
vzdáváme.“
Gotthold E. Lessing

Výběr z podpořených akcí
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Vánoční koncerty

Příspěvky na účast v soutěžích a finanční odměny ze soutěží
Soutěže MŠMT, mezinárodní soutěže

Výběr z podpořených akcí
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Ocenění dětí Uměleckou radou školy

Podpora soustředění

Výběr z podpořených akcí
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Podpora při vystoupeních

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.

