
Zápis ze schůze výboru Spolku přátel ZUŠ Tachov, 

konané 17. března 2022 v ředitelně školy   

 

Přítomni: J. Edl, R. Knopf, P. Vanická, J. Válová (ředitelka ZUŠ) 

Omluveni: M. Balá, H. Muchová, J. Mužík, J. Novotná, P. Tikalová 

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 SP ZUŠ Jan Edl, program schůze byl schválen. 

 

k bodu 2)  

- Předseda ZUŠ spolu s hospodářkou ZUŠ schválili proplacení cesty žáků tanečního oboru do 

Plané 

- Výbor SP ZUŠ Tachov schválil příspěvek na ladění klavírů ve výši 14 000,- Kč. S ohledem na 

malý počet členů výboru, kteří se zúčastnili schůze byl příspěvek schválen ostatními členy 

výboru prostřednictvím e-mailové komunikace. 

- Výbor SP ZUŠ prostřednictvím e-mailové komunikace schválil nákup darů pro absolventy, 

resp. úspěšné soutěžící. Bude se jednat o dárkové poukázky do knihkupectví Dobrovský 

(hodnota bude upřesněna podle možností knihkupectví, předběžně schváleno 250,- Kč). 

Výjimkou bude úspěšný žák D. Kratochvíl, kterému bude zakoupena poukázka do jiného 

obchodu (výtvarné potřeby). S ohledem na jeho výrazné úspěchy bude ve vyšší hodnotě. 

- Výbor SP ZUŠ prostřednictvím e-mailové komunikace schválil nákup desek na vysvědčení 

pro absolventy ZUŠ. 

 



k bodu 3) 

- K 17. 3. 2022 bylo na BÚ účtu spolku 172 217,12 Kč, v pokladně spolku bylo ke stejnému 

datu 9 401,- Kč. 

 

k bodu 4)  

- Ředitelka ZUŠ informovala členy výboru o činnosti ZUŠ od minulé schůze výboru SP ZUŠ a 

zejména s plánovanou účastí žáků na soutěžích. 

 

k bodu 5) 

- Byla provedena fyzická inventura dárkových předmětů (batohy, tašky, dárkové sady, hrnky, 

tužky, propagační knihy), které by měly být z větší části v závěru školního roku rozdány. 

- Další schůze výboru SP ZUŠ se uskuteční 11. května 2022 od 17 hodin v ředitelně školy. 

 

SLUŽBY – ŽÁKOVSKÉ KONCERTY (vždy v koncertním sále školy od 18 hod.) 

24. března 2022 – J. Edl, R. Knopf 

28. dubna 2022 – J. Mužík, P. Vanická 

 

SLUŽBA – ABSOLVENTSKÝ KONCERT 

19. května 2022 – J. Edl, P. Tikalová podle možností i další členové výboru 

 

V Tachově 29. dubna 2022                                                        zapsali J. Edl, P. Vanická 


