Zápis ze schůze výboru Spolku přátel ZUŠ Tachov,
konané 21. října 2021 v ředitelně školy
Přítomni: J. Edl, J. Mužík, J. Novotná, P. Tikalová, P. Vanická, J. Válová (ředitelka ZUŠ)
Omluveni: M. Balá, R. Knopf, H. Muchová
Program:
1) Zahájení, schválení programu
2) Informace o hospodaření SP ZUŠ
3) Informace o činnosti výboru 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) K 21. 10. 2021 bylo na BÚ účtu spolku 190 654,12 Kč, v pokladně spolku bylo ke
stejnému datu 7 791 Kč.
k bodu 3)
- Členství ve výboru na vlastní žádost ukončila M. Langmajerová z Přimdy, neboť dcera již
nenavštěvuje ZUŠ Tachov, hledá se za ni náhrada.
- Výbor SP ZUŠ Tachov schválil příspěvek pro výtvarný obor pobočky školy v Boru ve výši
10 185 Kč. Příspěvek bude použit na nákup výtvarných pomůcek pro žáky.
- Výbor SP ZUŠ Tachov schválil příspěvek pro výtvarný obor školy v Tachově ve výši 14 900
Kč. Příspěvek bude použit na nákup výtvarných pomůcek pro žáky.
- Výbor SP ZUŠ Tachov schvaluje, že v letošním školním roce nebude od žáků školy vybírán
příspěvek pro SP ZUŠ ve výši 50 Kč. Zároveň výbor revokuje své rozhodnutí o vybírání
příspěvku ze dne 14. června 2021.
k bodu 4)
- ZUŠ Tachov ve školním roce 2021/2022 navštěvuje celkem 631 žáků – HO (405), TO (34),
VO (148) a LDO (44). Propad není dle ředitelky školy tak velký, jak se očekávalo (vloni 690
žáků, předloni 790 žáků).

- Školu posílila nová učitelka (Kamila Cretan), která vyučuje hru na příčnou flétnu. Díky tomu
bylo možné zajistit v plném rozsahu výuku hry na kytaru, kterou posílila L. Janatová.
- Žáci školy už se zúčastnili několika akcí (DOM, TDS). Dechový orchestr mladých Tachov
oslavil 45. výročí koncertem ve společenském sále. Připravují se vánoční akce a koncerty.
k bodu 5)
- Při lednové schůzi bude potřeba udělat revizi dárků pro absolventy, účastníky soutěží a
úspěšné žáky školy.
- Další schůze výboru SP ZUŠ se uskuteční 27. ledna 2022 od 17 hodin v ředitelně školy.

SLUŽBY – ŽÁKOVSKÉ KONCERTY (vždy v koncertním sále školy od 18 hod.)
25. listopadu 2021 – P. Tikalová, J. Mužík
20. ledna 2022 – J. Edl, P. Vanická
24. února 2022 – J. Novotná, P. Tikalová
24. března 2022
28. dubna 2022
19. května 2022 – Absolventský koncert – všichni členové výboru (podle možností)

V Tachově 28. října 2021

zapsala P. Tikalová

