Zápis ze schůze výboru Spolku přátel ZUŠ Tachov,
konané 14. 6. 2021 v ředitelně školy

Přítomni: M. Balá, J. Edl, I. Chejnovská, R. Knopf, M. Langmajerová, J. Mužík, J. Novotná, P.
Tikalová, P. Vanická, J. Válová (ředitelka ZUŠ)
Omluveni: H. Muchová

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

k bodu 1) Schůzi zahájil předseda výboru J. Edl, program byl schválen.
k bodu 2) V době, kdy se nemohl výbor SP ZUŠ scházet z důvodu epidemiologických opatření,
bylo podáno celkem pět žádostí o příspěvek na činnost. Všechny byly promptně řešeny
elektronicky.
- SP ZUŠ je připravený škole maximálně v novém školním roce pomoci, tak aby se po pandemii
stabilizovala situace školy i počty žáků.
- SP ZUŠ může finančně zajistit například ladění a opravy nástrojů, nákup potřeb pro výtvarný
obor, vše dle konkrétních požadavků a potřeb školy.
k bodu 3) Zprávu o hospodaření přednesla hospodářka P. Vanická. Spolek má nový účet u
společnosti Moneta Money Bank. Důvodem změny byly poplatky v předchozí bance.
Hospodářky výboru informovala ostatní členy o stavu účtu spolku. K 14. 6. 2021 bylo v pokladně
10071,- Kč a na účtu 236 588,12 Kč.
k bodu 4)
-

rozloučení s absolventy se uskuteční 24. 6. 2021, dle počasí buď na nádvoří zámku nebo v

koncertním sále. Vystoupí při něm band školy, přítomnost rodičů nebude možná. Letos je
celkem 26 absolventů.
- v době distanční výuky byli rodiče o aktuálních změnách a opatřeních pravidelně informováni
prostřednictvím webu.
- prezenční výuka byla v omezené formě obnovena 12. 4. 2021. Hlavním cílem bylo dle ŘŠ J.
Válové precizně dodržovat všechna pravidla, aby se mohlo učit co nejdéle.
- v době pandemie zveřejňovala škola na svém webu, FB a kanále Youtube seriál Putování
kocoura Mikeše, celkem bylo připraveno 5 dílů. Jeden díl byl věnován domovům pro seniory a
domovu v Milířích jako náhrada za vánoční vystoupení. Nahrávka byla předána na flash discích.
- distanční výuku zajišťovali učitelé z vlastních zdrojů, prostřednictvím vlastní techniky a veřejně
dostupných platforem. Potřeba vybavení se začala ze strany zřizovatele řešit v únoru 2021. Do
pořízení vybavení potřebného na distanční výuku (notebooky, jednotná platforma) už škola
investovala zhruba 600 tisíc korun.
- nejsložitější to měl v době distanční výuky taneční obor, zde působí od 12. 5. 2021 nový
pedagog.
- v porovnání 1. a 2. pololetí zaznamenala škola úbytek 90 žáků, k 9. 6. 2021 nemělo školné za 2.
pololetí zaplaceno 42 žáků, s rodiči se o tomto jedná. Někteří rodiče stále berou vzdělávání v
ZUŠ jako zájmový kroužek, opakování ročníku není v případě ZUŠ možné. ŘŠ věří, že děti se po
prázdninách vrátí.
- už dva roky hledá škola pedagoga pro výuku hry na kytaru. Nově je k dispozici paní učitelka hry
na příčnou flétnu. Díky tomu bude moci stávající pedagožka ve větším rozsahu vyučovat hru na
kytaru.
- v souvislosti s úbytkem žáků uvažovala škola o snížení úplaty za vzdělávání pro školní rok
2021/2022, což ale není možné. Úplata se ale nebude ani zvyšovat s tím, že bylo zdůrazněno, že
výše úplaty se neměnila 11 let.
- v případě výtvarného oboru se nebude v novém školním roce vybírat příspěvek na materiál ve
výši 250,- Kč.
- zápisy na nový školní rok se uskuteční 22. - 24. 6. 2021 a ještě na začátku školního roku. Škola
se snaží zápisy maximálně propagovat, připravila i video o všech oborech (jako náhrada za
náborové koncerty pro MŠ a ZŠ).

k bodu 5)
PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH LISTŮ (rozloučení s absolventy) – 24. 6. od 17 hod.
- výbor SP ZUŠ schvaluje nákup 37 květin pro absolventy a jejich pedagogy (26 absolventů + 11
pedagogů)
- výbor SP ZUŠ schvaluje nákup 11 kusů dárků pro pedagogy
- každý absolvent dostane jako obvykle flash disk + bloček, vydaný při příležitosti výročí školy
(zajišťuje SP ZUŠ), dále absolventský list (zajišťuje škola)
- bločky budou dostávat také děti při zápisech
- výbor SP ZUŠ schvaluje, že členský příspěvek SP ZUŠ se bude vybírat i v příštím školním roce v
nezměněné výši 50,- Kč za dítě
- výbor SP ZUŠ schvaluje, že zakoupí učebnice pro hudební nauku
- flash disky již nejsou, je nutné proto přemýšlet, co připravit pro absolventy na příští školní rok
(poukázky na výtvarné potřeby, knihy apod.?)
Další schůze výboru SP ZUŠ se uskuteční 31. 8. 2021, čas a místo budou upřesněny.

V Tachově dne 10. 8. 2021

zapsala P. Tikalová

