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Zápis ze schůze SRPŠ při ZUŠ Jablonné n. Orlicí dne 13. 2. 2018 

 

Přítomni: p. ředitel Serbousek, p. Balážová, p. Fajtová, p. Hrdinová, p. Nepustilová ,

  p. Marešová, p. Vondráčková. 

 

Nepřítomni omluveni: p. Krátká. 

___________________________________________________________________________ 

 

Stav pokladny ke dni: 31. 1. 2018  11.911,00 Kč 

Stav na BÚ ke dni:  31. 1. 2018  57.103,51 Kč 

 

1. Zpráva z činnosti říjen 2017 – únor 2018 – nákupy ze SRPŠ: 

Soutěžní přehlídky ve hře na dechové nástroje a zpěvu – soutěžícím žákům rozdány 

poukázky na nákup zboží ve Studiu byt Helena Kaplanová v celkové hodnotě 1.650,- 

Kč. 

 

Proběhlé akce ZUŠ: 9. 11. 2017 Koncert Vojtěcha Dolečka a jeho hostů v sále ZUŠ 

   23. 11. 2017 II. Koncertík žáků 

   28. 11. 2017 III. Koncertík žáků 

   6. 12. 2017 Mikulášská pohádka – zhodnocení maminkami 

   8. 12. 2017 Vystoupení pro důchodce firmy Isolit Bravo 

   11. 12. 2017 Třídní přehrávka Hany Novotné 

   18. 12. 2017 První vánoční koncertík 

   19. 12. 2017 Druhý vánoční koncertík 

   20. 12. 2017 Vánoční vystoupení žáků HO ve Filipinu 

   21. 12. 2017 Můj první koncertík 

   23. 1. 2018 IV. Koncertík žáků 

1. 2. 2018 Soutěžní přehlídka ve hře na dechové nástroje a ve  

zpěvu. Účast 11 žáků (zobcová flétna 7, saxofon 1, trubka 1, 

zpěv 2). Do okresního kola postupuje 8 žáků. 

 

Od prosince do května probíhají třídní přehrávky učitelů HO. 

 

2. Plánované nejbližší akce školy: 

20. 2. a 22. 2. 2018 v 17:00 hodin v sále ZUŠ V. a VI. Koncertík žáků ZUŠ 

27. 2. 2018 – Okresní kolo soutěže ZUŠ v Letohradě – Hra na žesťové nástroje 

28. 2. 2018 – Okresní kolo soutěže ZUŠ v Lanškrouně – Hra na zobcovou flétnu 

8. 3. 2018 – Okresní kolo soutěže ZUŠ v Králíkách – Taneční obor 

(občerstvení pro každého soutěžícího v maximální výši 100,- Kč + náklady na MHD – 

domluveno a zapsáno v zápise z 3. 10. 2017) 

20. 3. a 27. 3. dopoledne návštěva dětí z MŠ (proplacení perníků pro děti z MŠ a 

drobností pro vystupující žáky) 
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20. 4. 2018 v 18:00 hodin – Vystoupení 4ZUŠ v Letohradě. Letos pojede do Letohradu 

orchestr ZUŠ. Prosíme sdružení o proplacení nákladů spojených s dopravou. 

3. 5. 2018 v 17:30 hodin – Absolventský koncert žáků II. stupně v sále ZUŠ (Baláž 

Matěj, Antonín Siatka, Šárka Tejklová). V době sepsání zápisu se hovoří o nutné změně 

termínu z důvodu maturity Matěje Baláže a Šárky Tejklové. Služba bude domluvena 

telefonicky. (vstupné dobrovolné, pomoc s předáváním pamětních listů, květin a 

upomínkových předmětů, pomoc s přípravou občerstvení, mytí nádobí, úklid). 

Pohoštění po koncertě ve společenském sále v kině (prostor po bývalém TO). 

10. 5. 2018 v 17:30 hodin – Absolventský koncert žáků I. stupně v sále kina. Služba: 

Martina Balážová a Daniela Marešová (vstupné dobrovolné, pomoc s předáváním 

pamětních listů, květin a upomínkových předmětů, pomoc s přípravou občerstvení, mytí 

nádobí, úklid). 

Pohoštění po koncertě ve společenském sále v kině (prostor po bývalém TO). 

18. 5. 2018 v 17:30 hodin – koncert orchestru ZUŠ v sále kina. Z prostředků SRPŠ bude 

hrazeno natáčení videa a zvukař. Služba: Martina Balážová a Iva Vondráčková 

24. 5. 2018 – OPEN ZUŠ. Viz bod č. 4. 

 

3. Ředitel žádal výbor SRPŠ o financování tabla ZUŠ – fotograf (paní Šimková) + jeho 

výrobu (Freklama Jablonné). Výbor financování schválil. 

4. Předsedkyně Martina Balážová navrhla jako upomínkové předměty pro absolventy 

ZUŠ – hrníčky s logem školy, příp. se jmény absolventů a školním rokem. 

Předpokládané náklady jsou 79,- Kč za hrníček + gravírování cca 39,- Kč. Výbor 

schválil tento druh upomínkových předmětů i jeho financování. 

5. Výbor vedl diskuzi o OPEN ZUŠ 24. 5. 2018. Navrhl, aby byly jednotlivé odpolední 

zastávky (stanoviště) v okolí centra města (parčík pod Spořitelnou, horní kout náměstí 

u paní Látalové, u Kavárny Pod Kopečkem, parčík za Martou, příp. farní zahrada, u 

Staré školy atd.). Start odpolední části navrhl výbor od 15:30 hodin. Na náměstí bude 

hlavní pódium, na kterém budou odpoledne tančit děti z TO a od 17:30 hodin se na něm 

bude odehrávat hlavní program. Motivační kartička bude vydána cca 14 dní před akcí a 

bude k dispozici ve školkách, v Informačním centru, v kanceláři ZUŠ a především u 

pódia na náměstí. Všechny členky výboru se nabídly součinnost na tomto projektu. 

6. Z prostředků SRPŠ bude hrazeno natáčení videa a pořizování fotografií na velkých 

akcích ZUŠ. 

 

Návrh termínu příští schůzky – 24. 4. 2018 v 18:30 hodin v sále ZUŠ. 

 

  

 

 

 

           Zápis provedla 

           Jitka Hrdinová 


