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Aby mohla Rada rodičů žáky ZUŠ, tedy Vaše děti, 
plně podporovat, potřebuje k tomu 

Váš zájem a Vaši finanční účast. 

Spolek, resp. výbor Rady rodičů
 zabezpečuje komunikaci mezi rodiči

a zástupci školy (jsme prostředníkem
mezi školou a rodiči - můžeme
tlumočit Vaše názory škole)

 podporuje a oceňuje žáky školy tam,
kde škola nemůže,

 za tím účelem přijímá dobrovolné
příspěvky od rodičů.

Snahou Rady rodičů je vybrat
maximální počet příspěvků, které jsou
využity ve prospěch Vašich dětí.
Bankovní spojení: 2901431923/2010
Podrobnosti k platbě viz:
http://radazusvp.cz/prispevek-rade-rodicu/

Výběr příspěvků je zásadním zdrojem
příjmu spolku. Těm, kteří již přispěli,
děkujeme. Ti, kteří jste ještě nestihli,
stačí kliknout.

Způsoby podpory Vašich dětí
Bonusem mohou být například:
 odměny absolventům, 
 dárkové poukazy,
 noty, doplňky kostýmů,
 úhrada poplatků spojených 

s účastí v soutěžích, 
na soustředěních aj.

Jak hospodaříme?
Do hospodaření s financemi je možné
kdykoliv nahlédnout. Aktuální Zpráva o
činnosti spolku je zveřejňována v září
na webu (hodnotí uplynulý školní rok,
je stručná, přehledná, barevná).

Jak fungujeme?
Rada rodičů je vedena výborem.
Členové výboru se scházejí 1x měsíčně.
Činnost spolku se řídí stanovami, které
jsou dostupné na webu.

Kdy nás najdete?

14.9.2020, 17:30, ZUŠ. 

Obecně vždy druhé pondělí v měsíci.

Jste srdečně zváni. 

Školní rok 2019/20 byl zvláštní. Po zcela běžném začátku roku a
zvládnutém prvním pololetí se objevila zcela neběžná situace, pozname-
naná pandemickými rozměry mikroskopického organismu. Od poloviny
března slýcháme čísla, počty, hodnoty, údaje, nakažení, vyléčení… jsme
svědky prvotiny jménem nouzový stav a to v rozměrech celé ČR. Názory
na nutnost realizované razance dílčích opatření se různí. Nicméně tento
stav zasáhl nás všechny - i chod hudební školy. Uvidíme, co nás bude čekat
v druhé polovině roku.
Vzhledem k uvedenému nebude mít letošní Zpravodaj klasický rozsah,
nicméně vše podstatné naleznete na webu spolku. Například i to, že ve
školním roce 2019/20 jste své děti podpořili souhrnnou částkou 50 tis. Kč,
kdy z toho děti čerpaly ve výši necelých 13 tis. Kč.
Rodiče, přátelé umění, učitelé, žáci, přeji nám všem, ať jsme zdrávi a ať
nás hudba, umění, láska baví a provází.
S přáním pěkných dní Jana Suchánková

Zpravodaj Rady rodičů
přichází jako každý počátek školního roku znovu k Vám.
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