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Zápis z Valné hromady KRPŠ při ZUŠ Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32  
 

Datum konání: 20. 10. 2015 
 
Místo konání:  sál školy 
 
Přítomni: viz prezenční listina  
 

Program Valné hromady: 
1. Prezence a zahájení 
2. Schválení nových stanov a změny názvu 
3. Volba výboru SRPŠ – správní rady KRPŠ 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření KRPŠ za rok 2014 
5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 a hospodaření školy za rok 2014 
6. Schválení výše členských příspěvků KRPŠ (SRPŠ) 
7. Různé 
8. Diskuse 
9. Závěr 
 

1. Prezence a zahájení 
Valná hromada KRPŠ při ZUŠ Iši Krejčího byla zahájena v 18.00 hodin. Valnou hromadu zahájila předsedkyně KRPŠ 
MUDr. Kateřina Dorazilová, přivítala přítomné a seznámila je s programem Valné hromady. 
 
2. Schválení nových stanov a změny názvu 
Členka správní rady paní Jitka Fryblíková seznámila přítomné s novou právní úpravou spolků (dříve občanských 
sdružení) a z toho vyplývajícími povinnostmi, které je nutno splnit. 
 
Spolkům jsou novou právní úpravou (z. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále NOZ) uloženy následující povinnosti: 

a) do 1. ledna 2016 změnit svůj název tak, aby byl v souladu s NOZ 
b) do 1. ledna 2017 změnit své stanovy tak, aby byly v souladu s NOZ a doručit je soudu, který vede veřejný 

rejstřík 
c) do 1. ledna 2017 podat návrh na zápis pobočných spolků (dříve organizačních jednotek oprávněných 

jednat vlastním jménem) do veřejného rejstříku 
d) do 1. ledna 2017 uvést svůj zápis ve veřejném rejstříku do souladu se zákonem o veřejných rejstřících 

 
Nový název spolku zní „Spolek rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc“ (dále „Spolek“) – viz článek II. stanov. 
 
Paní J. Fryblíková rovněž seznámila přítomné s návrhem nových stanov Spolku.  
O schválení nových stanov a změny názvu bylo hlasováno, nové stanovy a nový název spolku byly všemi 
přítomnými odsouhlaseny.  
 
Valnou hromadou schválené stanovy Spolku budou zveřejněny na webových stránkách školy, kde bude mít Spolek 
rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc svůj internetový odkaz. 
 
3. Volba výboru SRPŠ – správní rady KRPŠ 
Členové schůze byli seznámeni s navrhovanými změnami ve složení správní rady - výboru. Na vlastní žádost byla 
odvolána dosavadní předsedkyně správní rady KRPŠ paní MUDr. Kateřina Dorazilová, dále členka správní rady 
KRPŠ paní Petra Hasalová. Na funkci nové předsedkyně správní rady KRPŠ (od 1. 1. 2016 výboru SRPŠ) byla 
navržena ing. Jana Sikorová.  
 
V souladu s článkem VIII., bod 1., nových stanov Spolku má výbor 5 členů, z tohoto důvodu nebyli navrženi noví 
členové. 
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O návrhu nového složení správní rady (výboru) bylo hlasováno, návrh byl všemi přítomnými schválen. Seznam 
členů výboru bude uveřejněn na webových stránkách školy. 
 
4. Zpráva o činnosti a hospodaření KRPŠ za rok 2014 
O činnosti a hospodaření KRPŠ podala zprávu hospodářka KRPŠ paní Jitka Fryblíková. Zmínila celkové náklady         
a jejich nejvýznamnější položky (náklady spojené s pořádáním koncertů, náklady na pronájem, účastnické 
poplatky na soutěžích a přehlídkách, náklady spojené s cestovným a občerstvením, členský příspěvek AZUŠ apod.), 
celkové výnosy a jejich nejpodstatnější složky (např. členské příspěvky KRPŠ, výtěžky z pořádaných kulturních akcí 
školy), uvedla výši celkového výsledku hospodaření. Součástí zprávy byl i aktuální stav hospodaření ke 
dni 30. 9. 2015.  
 
Byla zmíněna a zdůvodněna finanční ztráta z vystoupení tanečního oboru v červnu uplynulého školního roku. 
Jedná se o schodek ve výši cca 16 000 Kč, přítomnými byla odsouhlasena jeho úhrada z prostředků KRPŠ. 
 
Podrobná finanční zpráva je k dispozici v kanceláři školy u paní J. Fryblíkové, která je zároveň tajemnicí školy. 
 
5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 
Jako host vystoupil ředitel školy PaedDr. Josef Dvořák. Seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy  o činnosti 
školy za školní rok 2014/2015 a hospodaření školy za 2014. Uvedl základní údaje o škole týkající se např. počtu 
oborů školy, vzdělávací koncepce, počtu žáků a pedagogických pracovníků. Prezentoval úspěchy jednotlivých 
oborů školy, hovořil o koncertní činnosti školy, o účasti žáků ZUŠ v Národní soutěži ZUŠ a v okresních a krajských 
soutěžních přehlídkách, vyzdvihl akce mimořádné úrovně. Dále zmínil absolventské koncerty a závěrečné 
vystoupení tanečního oboru, zhodnotil úspěšnou práci literárně-dramatického oboru a úspěchy absolventů při 
přijetí na školy s uměleckým zaměřením.  
 
Výroční zpráva je k dispozici u ředitele školy, u zástupkyň ředitele a v kanceláři školy. Je zveřejněna i na 
internetových stránkách školy. 
 
6. Schválení výše členských příspěvků KRPŠ 
Přítomným byl předložen návrh na schválení výše členského příspěvku KRPŠ (od 1. 1. 2016 SRPŠ) pro školní rok 
2015/2016 ve výši 200,00 Kč, případně vyšší. O přijetí návrhu bylo hlasováno. Členský příspěvek v navrhované výši 
byl přijat. 
 
Byl navržen a přítomnými schválen termín pro zaplacení členského příspěvku, a to do 11. 12. 2015. 
 
7. Různé 
Na závěr ředitel školy informoval přítomné o plánovaných akcích v letošním školním roce. Zmínil se především        
o projektu „Hrajeme s Českou filharmonií“ a o obnovení spolupráce s italskou partnerskou školou Accademia 
Musicale Tollese Miglianico.  
 
8. Diskuse (návrhy, připomínky, podněty) 
Žádné návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
9. Závěr 
Závěrečného slova a rozloučení s přítomnými se ujala předsedkyně KRPŠ, Valná hromada byla ukončena v 18.45 
hodin. 
 
V Olomouci dne: 20. 10. 2015 
 
Zapsala: Jana Sikorová 
 
Přílohy: 
- pozvánka na Valnou hromadu KRPŠ 
- prezenční listina 


