Zápis ze schůze výboru Spolku přátel ZUŠ Tachov,
konané 5. 3. 2020 v ředitelně školy 

Přítomni: viz prezenční listina, která je přílohou zápisu
Omluveni: M. Balá, M. Langmajerová, H. Muchová
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Informace o výboru Spolku přátel (dále jen SP) ZUŠ (agenda bývalé Společnosti přátel ZUŠ)
3) Informace o hospodaření SP ZUŠ 
4) Informace ředitelky ZUŠ
5) Plánované akce ZUŠ 
6) Různé

k bodu 1) Schůzi zahájil předseda výboru J. Edl, program byl schválen.
k bodu 2) Předseda výboru J. Edl informoval, že převzal od bývalého předsedy, resp. ředitelky ZUŠ agendu bývalé Společnosti přátel ZUŠ. Vzhledem k tomu, že společnost již zanikla není nadále nutné uchovávat všechny její dokumenty. Předseda navrhl, aby část významnějších dokumentů byla předána k trvalému uložení do Státního okresního archivu Tachov a část dokumentů finančního charakteru, které již nemohou být předmětem případné kontroly ze strany finančního úřadu, již byla zničena. V držení předsedy by pak zůstala jen malá část dokumentů finančního charakteru, která by ještě mohla být ze strany finančního úřadu případně kontrolována.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje předání části agendy Společnosti přátel ZUŠ do Státního okresního archivu Tachov, zbylá část bude postupně skartována. (zajistí p. Edl)

k bodu 3) Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka P. Vanická. K 5. březnu 2020 bylo v pokladně SP ZUŠ 6 576,- Kč, na běžném účtu 254 667,07 Kč, celkem 261 243,07 Kč. Hospodářka dále uvedla, že běžný účet spolku zůstává u Komerční banky a. s., protože vedení účtu bude nadále zdarma. Změna banky proto není nutná.
k bodu 4) Ředitelka školy J. Válová informovala, že škola má od ledna 2020 nové webové stránky, jejichž provoz zajišťuje p. Laško. Svoji činnost na nich bude prezentovat i SP ZUŠ.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje zveřejňování zápisů ze schůzí výboru SP ZUŠ (i se jmény členů) a přehledů hospodaření SP ZUŠ na webových stránkách školy.

Škola má ve 2. pololetí celkem 770 žáků + 2 dospělé studenty. Žáci z přípravné hudební výchovy už jsou zařazeni do výuky na hudební nástroje. Nové děti, přijaté ve 2. pololetí, mají příspěvek SP ZUŠ zaplatit do 3. týdne v březnu. Vybrané peníze budou SP ZUŠ odevzdány společně s penězi za nauky.
V lednu bylo slavnostně otevřené zrekonstruované divadlo ve škole (učebna literárně dramatického oboru). V plánu je opět organizovat divadelní vystoupení pro děti z MŠ a ZŠ. Nová paní učitelka převzala LDO výborně.
Taneční obor se připravuje na soutěže a ukázkové hodiny pro rodiče. Výtvarný obor se připravuje na soutěže (zahrádkářská soutěž již vyhodnocena, Senát, PAF, Klenová, Lidice). Okresní kolo soutěže ve hře na klavír, které organizovala ZUŠ Tachov, proběhlo v pořádku. Ředitelka školy poděkovala SP ZUŠ za podporu a příspěvek. V soutěži pro smyčcové nástroje nemá škola zastoupení. Okresního kola ve hře na kytaru (ZUŠ Planá) se zúčastnilo 6 dětí, LDO se zúčastní na začátku dubna soutěže v Domažlicích.
k bodu 5) V březnu se uskuteční Jarní koncert TDS, v dubnu koncert žáků v Boru a výtvarná výstava v Tachově, v dubnu a v květnu pietní akty města (účast TDS a DOM). ZUŠ Open bude letos probíhat od 12. do 16. května 2020 (charitativní podtext). Žáci budou vystupovat v domovech pro seniory, na začátek června škola plánuje dopolední vystoupení pro MŠ a ZŠ. V červnu se uskuteční také tradiční ocenění vítězů soutěží (je potřeba zajistit dárky) a tradiční vystoupení v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře. Výboru SP ZUŠ byly od 25. října 2019 do 5. března 2020 předloženy následující žádosti, které byly schváleny.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvek na občerstvení do maximální výše 1 500,- Kč pro žáky a učitele při okresním kole soutěže ve hře na klavír, konaném 13. 2. 2020. (příspěvek byl řádně schválen prostřednictvím elektronické komunikace)
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvek pro taneční obor ve výši 13 561,- Kč. Příspěvek je určený na pořízení rekvizit a kostýmů pro 26 žáků.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvky pro taneční obor ve výši 450,- Kč a 400,- Kč. Příspěvky jsou určené na úhradu zápisného na krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvek pro literárně dramatický obor do maximální výše 2 500,- Kč. Příspěvek je určený na úhradu nákladů (nocleh, strava, doprava), spojených s účastí 5 dětí a 1 učitele na soutěži v Domažlicích (20. – 21. 3. 2020).
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvek pro hudební obor do maximální výše 2 420,- Kč (dle předběžné kalkulace). Příspěvek je určený na úhradu dopravy, spojené s vystoupením žáků HO v Domově pro seniory v Kurojedech (květen 2020).
	Výbor SP ZUŠ schvaluje pro hudební obor v Přimdě a v Tachově příspěvek do maximální výše 7 000,- Kč. Příspěvek je určený na úhradu dopravy při zájezdu žáků do Rozhlasového muzea v Plzni (předběžný termín červen 2020).
	Výbor SP ZUŠ schvaluje příspěvek pro hudební obor na úhradu dopravy, spojené s vystoupením žáků školy v Domově pro osoby se zdravotním postižením Milíře (červen 2020). Výše příspěvku bude dle cenové kalkulace dopravce.


k bodu 6) Absolventů by mělo být v letošním školním roce 28, USB flash disků je dostatek.
Hospodářka p. Vanická uvedla, že VO (p. učitelka Boušová) poptával, do kdy musí vyčerpat částku 30 000,- Kč, předběžně určenou na zájezd žáků do Vídně. Výbor se shodl, že čerpání není termínováno, o finance VO nepřijde.
	Výbor SP ZUŠ schvaluje, že drobná vydání do maximální výše 1 500,- Kč mohou v období mezi schůzemi výboru operativně schvalovat předseda s hospodářkou výboru. O příspěvcích schválených touto formou budou vždy informovat na nejbližší schůzi výboru SP ZUŠ.


Služby na plánovaných žákovských koncertech:
26. 3. 2020 od 18 hod. - Tikalová, Vanická
23. 4. 2020 od 18 hod. - Balá, Knopf
ABSOLVENTSKÝ KONCERT - 21. 5. 2020 - dle možností služba všichni členové výboru

Další schůze výboru SP ZUŠ se uskuteční 6. května 2020 od 17 hodin. O případné změně budou členové včas informování.


V Tachově dne 1. 4. 2020
zapsala P. Tikalová

