Zápis ze schůze výboru Spolku přátel ZUŠ Tachov,
konané 31. 8. 2021 v ředitelně školy


Přítomni: M. Balá, J. Edl, I. Chejnovská, J. Novotná, J. Válová (ředitelka ZUŠ)
Omluveni: J. Mužík, P. Tikalová, P. Vanická, ostatní členové výboru se neozvali

PROGRAM:

1) Zahájení, schválení programu
2) Informace o činnosti výboru SP ZUŠ
3) Informace o hospodaření SP ZUŠ 
4) Informace ředitelky ZUŠ
5) Různé

1) Zahájení, schválení programu
Program schůze schválen všemi hlasy.

2) Informace o činnosti výboru SP ZUŠ
Od poslední schůze v měsíci červnu se v činnosti výboru nic neudálo.
K 31. 8. 2021 končí jako členka výboru spolku z osobních důvodů Ivana Chejnovská. Nový člen bude vybrán tak, aby ve výboru byly zastoupeny všechny obory ZUŠ.
Výbor finančně vypomůže škole s výhodným dodatečným nákupem učebnic na hudební nauku. Odsouhlaseno a schváleno všemi hlasy.

3) Informace o hospodaření SP ZUŠ
Od poslední schůze nenastala žádná změna ani v hospodaření spolku (viz přehled v příloze). Spolek má k dispozici zhruba 220 000,- Kč k na podporu školy (například ladění a opravy nástrojů, nákup potřeb pro výtvarný obor, kulturní akce jednotlivých oborů či výlety). Vše dle konkrétních požadavků jednotlivých učitelů a potřeb školy).

4) Informace ředitelky ZUŠ
Dluh na školném k dnešnímu dni činí prozatím 18 000,- Kč.
Ředitelkou ZUŠ byl členům předán přehled stavu žáků k 30. 6. 2021. Celkově měla ZUŠ Tachov k tomuto datu 599 žáků (392 hudební obor, 35 literárně dramatický obor, 54 taneční obor a 118 výtvarný obor)
Stav žáků školy pro nový školní rok 2021/2022 bude znám k 30. 9. 2021.
Stav pedagogických pracovníků školy k 1. 9. 2021 je 24.
Slavnostní zahájení školního roku se koná 1. září 2021 od 15.00 hodin.
V plánu je den otevřených dveří školy v sobotu dne 11. 9. 2021 (Den evropského kulturního dědictví). Pomoc členů spolku netřeba.
Škola přechází na elektronickou evidenci pro učitele (nové notebooky), výhledově se chystá i elektronická žákovská knížka.
Ředitelka podala rovněž informace o vyznamenaných členech učitelského sboru (J. Brabenec, J. Kováčiková, V. Roubal).

5) Různé
---



V Tachově dne 31. 8. 2021.
Zapsala I. Chejnovská


