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Zápis ze schůze SRPŠ při ZUŠ Jablonné n. Orlicí dne 3. 10. 2017 

 

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

  p. Marešová, p. Vondráčková. 

 

Nepřítomni omluveni: p. Nepustilová. 

___________________________________________________________________________ 

 

Stav pokladny ke dni: 30. 9. 2017  29.832,- Kč 

Stav na BÚ ke dni:  30. 9. 2017  27.952,80 Kč 

 

 

1. Schválení výboru SRPŠ pro školní rok 2017/2018 

Předsedkyně: Martina Balážová 

Místopředsedkyně, členka revizní komise: Radka Nepustilová 

Členka revizní komise: Vendula Krátká 

Zapisovatelka, členka, pokladník: Jitka Hrdinová 

Členka: Blanka Fajtová, Daniela Marešová a Iva Vondráčková 

 

2. Vybírání příspěvků v tomto školním roce dosud nebylo ukončeno. 

 

3. Nejbližší plánované akce ZUŠ – 1. koncertík žáků - 24. 10. 2017, 2. koncertík žáků – 

23. 11. 2017; koncertík pro začínající žáky 21. 12. 2017; Vánoční koncertíky –  

            18. 12.2017; 19. 12.2017; 20. 12.2017 

 

4. Soutěže ZUŠ ve školním roce 2017/2018:  
MŠMT vypsala soutěže pro ZUŠ v sólové hře na dechové nástroje (u nás 

vyučujeme zobcové flétny, klarinety, saxofony, trubky a bicí nástroje), v sólovém 

zpěvu a ve hře na smyčcové nástroje (u nás pouze housle). Školní kola soutěží 

proběhnou v lednu 2018. 
Výbor schválil odměny soutěžícím formou poukázek na nákup zboží, jako tomu bylo 

v minulých letech. 1. místo - poukázka na 150,- Kč, 2. místo - poukázka na 100,- Kč, 

3. místo - poukázka na 70,- Kč. 

Proplácení dopravy a občerstvení na okresní kolo (a další kola) budeme řešit dle počtu 

postupujících žáků.  

Soutěže budou letos probíhat i v TO. SRPŠ schválilo proplacení dopravy na 

soutěž  a občerstvení. Tanečníci, kteří uspějí na soutěži, budou oceněni na svém 

tradičním červnovém vystoupení. 

 

5. Plánovaná vystoupení a koncerty ZUŠ Jablonné nad Orlicí  

 6. 12. 2017  Mikulášské představení od 17:30 hodin v sále kina 

   (dopoledne pro ZŠ a MŠ) viz bod č. 6 

 leden 2018  školní kola soutěže ZUŠ (dechové nástroje, sólový zpěv, 

   bicí, taneční obor) 

 20. 4. 2018  4 ZUŠ – orchestry v Letohradě (termín potvrdí ještě 

   pořadatelé ze ZUŠ Letohrad) 
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 3. 5. 2018  Absolventský koncert žáků II. stupně (Baláž Matěj,  

   Tejklová Šárka, Siatka Antonín – zřejmě fara Jablonné) 

 10. 5. 2018  Absolventský koncert žáků I. stupně (Bendlová Anna,  

   Fišerová Miriam, Grusová Karolína, Hejná Alžběta,  

Hejná Magdaléna, Hrdinová Lucie, Najmanová 

Kateřina, Něvarová Adéla, Serbousková Anna – sál 

kina Jablonné v 17:30 hodin) 

 18. 5. 2018  Koncert orchestru ZUŠ – kino Jablonné v 17:30 hodin 

 24. 5. 2018  Open ZUŠ (odpoledne stanoviště jednotlivých oborů po  

městě, od 17:30 hodin Galakoncert v kině) 

 14. a 15. 6. 2018 Tanec v rytmu…. Vystoupení žáků TO v kině –  

                                         dopoledne 14. 6. 2018 od 8:30 a od 10:00 pro ZŠ a MŠ a  

                                         v 17:30 hodin po oba dny pro veřejnost – vstupenky Info  

                                         centrum. 

 

  

6. Mikulášské představení 6. 12. 2017 

Generálky 4. a 5. 12. 2017 cca 13:30 – 17:30 hodin po oba dny. 

Předpoklad - dvě dopolední představení pro ZŠ a MŠ od 8:30 a od 10:00 hodin – 

vstupné 30,- Kč. 

Služba na dopoledních představeních – Blanka Fajtová a Radka Nepustilová. 

Večerní představení od 17:30 hodin. Vstupné 30,- Kč děti a důchodci, 60,- Kč dospělí. 

Předprodej vstupenek v Informačním centru. 

Večerní služba – vstupenky, uvaděčky – Iva Vondráčková, Vendula Krátká (náhr. 

Martina Balážová). U vstupu ještě bude umístěna skleněná koule – dobrovolný 

příspěvek na …. 

Ředitel přijal doporučení od členek SRPŠ na vystupování dětí ze ZUŠ, které nejsou 

zařazeny do pásma, aby měly možnost vystoupit na jevišti např. při závěrečné 

děkovačce zpěvem koledy (jde především o malé děti, které mají zájem o to vystoupit 

na jevišti a předvést se před kamarády, rodiči apod.) 

Členky SRPŠ souhlasili s proplacením: občerstvení pro účinkující (džus, tatranka, čaj, 

apod.), drobného materiálu (barvy, papír, dekorace, atd.); květin pro hlavní 

koordinátorku (koordinátora) akce, herce; čokolády pro ostatní účinkující. 

 

7. Ředitel vyvolal diskuzi nad stávajícími pamětními dary pro absolventy I. a II. stupně, 

kdy v současnosti dostávají absolventi I. stupně (hudebního, výtvarného i tanečního 

oboru) skleněné těžítko s logem školy a absolventi II. stupně hudebního oboru 

dostávají knihu „Letem muzikantským světem“. Diskuze byla vyvolána především 

z toho důvodu, že těžítka už v letošním školním roce nevyjdou pro všechny absolventy 

a bude se muset najít nějaká jiná alternativa (jeden návrh např. skleněný hrnek 

s leptaným logem školy pro oba stupně a se jménem absolventa a názvem studovaného 

oboru) 

 

Návrh termínu příští schůzky SRPŠ – 13. 2. 2018 v 18:30 hodin v sále ZUŠ. 

 

  

 

           Zápis provedla 

           Jitka Hrdinová 


