
Zápis ze schůze Sdružení rodičů a přátel dětí při ZUŠ 
Dvůr Králové nad Labem

dne 19. října 2017

Schůze proběhla před školním koncertem v sále ZUŠ. Předsedkyně SRPD Dagmar 
Sedláčková seznámila přítomné s činností a hospodařením sdružení.

V uplynulém roce byla uspořádána řada koncertů a vystoupení např. dechového 
oddělení. Na první jarní den se představilo hudební seskupení Crazy Band s nově 
nastudovanými skladbami, dále se uskutečnil koncert učitelů s autorskou tvorbou.

Ve výstavní síni Otto Gutfreunda bylo uspořádáno 8 výstav, a z toho 3 výstavy 
s žákovskými pracemi našeho výtvarného oboru. Ten také uspořádal plenér do 
Itálie, kterého se zúčastnil také taneční obor.

Další velkou celoškolní akcí bylo 30. května  ZUŠ open 2017, které se uskutečnilo 
v naší ZOO.

V Hankově domě proběhla 3 velká představení všech oborů komponovaného 
pořadu “Jak to chodí v trávě“, která se divákům moc líbila. 

Zastřešující Unie rodičů ČR se sídlem v Praze je aktuálně v likvidaci. Sdružení při 
naší škole je pobočným spolkem likvidované unie, a protože nás nikdo 
neinformoval, co s Unií rodičů ČR bude dál, rozhodli jsme se založit vlastní spolek 
při ZUŠ R. A. Dvorského. 

Založení proběhne v závěru letošního roku s tím, že fungovat začne od 1. 1. 
2018. 

Finanční majetek tvoří hotovost v pokladně a zůstatek na běžném účtu. K 1. 1. 
2018 budou tyto zůstatky převedeny do účetnictví vzniklého spolku.

Zakládajícími členy spolku z důvodu jednoduššího způsobu založení budou 3 
osoby: předsedkyně, místopředsedkyně Jana Orlíková a jednatel a účetní sdružení
Dana Šturmová

Zároveň budeme tvořit pro založení spolku výkonný výbor. Členy se automaticky 
stávají zákonní zástupci žáků, kteří budou mít k 1. 1. 2018 zaplacen členský 
příspěvek. Po založení spolku proběhne členská schůze.

Hospodaření sdružení za rok 2016: 

- příjmy tvoří příspěvky od členů SRPD, dále vstupné na vystoupení a koncerty, 
sponzorské dary a úroky v bance činily Kč 225.085,60

- výdajovými položkami bylo např. soustředění ve Sněžném u Dobrušky, doprava 
na soutěže a koncerty, prezenty pro žáky školy a ty činily Kč 190.072

Zůstatek na účtu v bance k 31. 12. 2016 byl Kč 174.468,08 a hotovost v pokladně
k tomuto datu  Kč 4.295.



Na závěr byl rodiči schválen příspěvek na školní rok 2017/2018. Výše příspěvku 
se nemění, z rozhodnutí přítomných rodičů zůstává ve výši Kč 100 na žáka. 
Sourozenci budou platit pouze jednou, jako to bylo v minulých letech.

Bližší informace o hospodaření SRPD budou k nahlédnutí v ředitelně ZUŠ.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 20. října 2017 Dagmar Sedláčková


