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Zápis z valné hromady Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc – náhradní zasedání 
 

 
 
Datum konání: 7. 11. 2017 
 
Místo konání:  sál ZUŠ Iši Krejčího, Na Vozovce 32, Olomouc 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
 
 

 
Program valné hromady: 
1. Volba výboru Spolku 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku  
3. Výroční zpráva o činnosti školy 
4. Schválení výše členských příspěvků Spolku 
5. Změna stanov Spolku 
6. Různé 
 

 
 
Valná hromada Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc (dále Spolek) byla zahájena v 18.10 hodin. 
Valnou hromadu zahájila předsedkyně výboru Spolku Jana Sikorová, přivítala přítomné. Rovněž přivítala 
hosty z vedení školy, ředitele Mgr. Filipa Hajdu a jeho zástupce BcA. Jakuba Červenku.  
 
Valné hromadě bylo v okamžiku zahájení přítomno 9 členů z celkového počtu 421 členů. 
 
Předsedkyně výboru Spolku ověřila schopnost valné hromady se usnášet. Vzhledem k tomu, že valná 
hromada byla valnou hromadou náhradní, bylo předsedkyní výboru Spolku konstatováno, že valná hromada 
je usnášeníschopná (viz čl. VII., odst. 3, stanov Spolku). 
 
Předsedkyně výboru Spolku seznámila přítomné s programem valné hromady. Body programu byly uvedeny 
v pozvánce. Program valné hromady byl všemi přítomnými schválen, nebyly vzneseny žádné připomínky, bylo 
tedy přistoupeno k prvnímu bodu programu. 
 
 
1. Volba výboru Spolku 
Výbor Spolku má v souladu s čl. VIII., bod 1., pět členů. Funkční období členů je 1 rok s možností opětovného 
zvolení.  
 
Předsedkyně výboru Spolku představila přítomným stávající členy výboru. Členka výboru paní Jitka Fryblíková 
byla z valné hromady ze zdravotních důvodů omluvena. 
 
Bylo přistoupeno k hlasování o prodloužení funkčního období stávajících členů o další rok, resp. v souladu 
s čl. VIII., bod 1., stanov Spolku, o návrhu na opětovné zvolení stávajících členů výboru. 

 
Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 9      
Proti (členů) 0   
Zdrželo se (členů) 0  
 
Návrh na opětovné zvolení stávajících členů výboru Spolku byl přijat. 
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Usnesení: Výbor Spolku byl zvolen a bude pracovat v tomto složení: 
 
Předsedkyně Spolku: Jana Sikorová 
Členové Spolku:  Jitka Fryblíková 

Petra Fialová 
Jana Suchánková 
Štefan Gibala 

 
 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku 
Zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a za období od 1. 1. 2017 do 
31. 10. 2017 zpracovala paní Jitka Fryblíková, která je zodpovědná za vedení účetnictví. Se zprávou seznámil 
přítomné ing. Štefan Gibala. Zmínil celkové výdaje a jejich nejvýznamnější položky (výdaje spojené 
s pořádáním koncertů, soustředění, náklady na pronájem prostor na pořádání akcí školy, účastnické poplatky 
za žáky na soutěžích a přehlídkách, jízdné za žáky, občerstvení pro žáky, drobné dárky žákům v souvislosti 
s koncerty a třídními besídkami, náklady na pořízení kostýmů žáků tanečního oboru apod.), celkové příjmy 
a jejich nejpodstatnější složky (zejména členské příspěvky Spolku a výtěžky z pořádaných kulturních akcí 
školy), uvedl výši celkového výsledku hospodaření. Součástí zprávy byl i aktuální zůstatek pokladny a běžného 
účtu ke dni 31. 10. 2017.  
 
Podrobná finanční zpráva je k dispozici u tajemnice školy a na webových stránkách školy v sekci „SRPŠ“.  
 
 
3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 
Ředitel školy Mgr. Filip Hajdu seznámil přítomné s obsahem Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 
2016/2017. Uvedl základní údaje o škole týkající se např. počtu oborů školy, vzdělávací koncepce, počtu žáků 
a pedagogických pracovníků. Informoval přítomné o hospodaření školy v uplynulém školním roce. Podal 
přehled o celkových nákladech a výnosech z hlavní a hospodářské činnosti školy. Zmínil nejvýznamnější 
položky nákladů a výnosů. Závěrem ředitel školy poděkoval členům Spolku za spolupráci se školou. 
 
Výroční zpráva je k dispozici u ředitele školy, u zástupce ředitele a v kanceláři školy. Je zveřejněna i na 
internetových stránkách školy. 
 
 
4. Schválení výše členských příspěvků Spolku 
Přítomným byl předložen návrh na schválení výše členského příspěvku Spolku pro školní rok 2017/2018 
ve výši 200,00 Kč. Termín pro zaplacení členského příspěvku byl navržen do 22. 12. 2017. 
 
Hlasování o přijetí návrhu výše členského příspěvku a termínu pro jeho zaplacení: 
 

Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 9    
Proti (členů) 0  
Zdrželo se (členů) 0 
 

Usnesení: Návrh členského příspěvku pro školní rok 2017/2018 ve výši 200,00 Kč a termín pro zaplacení 
členského příspěvku do 22. 12. 2017 byl přijat. 

 
 

5. Návrh na změnu stanov Spolku 
Předsedkyně výboru Spolku předložila návrh na úpravu stanov Spolku v článku VII. Valná hromada, bod 3., 
s účinností od 1. 1. 2018, seznámila přítomné s důvody navrhované změny.  
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Hlavním záměrem navrhované změny stanov je zjednodušení konání valné hromady, tedy sjednocení termínu 
konání řádné valné hromady a náhradního zasedání valné hromady.  
 
Na základě platných právních předpisů je valná hromada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční 
většina všech řádných členů Spolku, což je, podle dosavadních zkušeností, podmínka nesplnitelná. Není-li 
valná hromada na svém zasedání schopna se usnášet, je v zákonné lhůtě do 14 dnů svoláno náhradní 
zasedání, na kterém již mohou být usnesení přijata za účasti libovolného počtu členů. Na základě zkušeností 
jiných škol a následné konzultace s Krajským soudem v Olomouci výbor navrhl přijmout změnu stanov tak, 
aby se, v případě, že řádná valná hromada nebude v okamžiku zahájení schopna se usnášet, náhradní 
zasedání konalo ve stejný den, s 30 minutovým časovým odstupem. 
 
Článek VII. Valná hromada, bod 3. - původní znění: 
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů Spolku. Usnesení 

se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. Není-li valná hromada na svém zasedání 

schopna usnášet se, bude svolána náhradní valná hromada ve smyslu ust. § 257 NOZ, součástí pozvánky 

na řádnou valnou hromadu může být informace o termínu náhradní valné hromady. 

 
Článek VII. Valná hromada, bod 3. - nové znění: 
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech řádných členů Spolku. Usnesení 

se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku. Není-li valná hromada v okamžiku zahájení 

zasedání schopná se usnášet, začíná po 30 minutách náhradní zasedání, ve smyslu ust. § 257 NOZ. Náhradní 

zasedání může přijmout usnesení za účasti libovolného počtu členů. Náhradní zasedání jedná 

o záležitostech zařazených na program původního, usnášení neschopného zasedání. 

 
O přijetí návrhu změny stanov bylo hlasováno. 
 

Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 9    
Proti (členů) 0  
Zdrželo se (členů) 0 
 

Usnesení: Návrh změny stanov Spolku s účinností od 1. 1. 2018 byl přijat. 
 
 
6. Různé 
Na závěr valné hromady byla otevřena diskuse. Žádné dotazy, návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Závěrečného slova a rozloučení s přítomnými se ujala předsedkyně Spolku, poděkovala za jejich účast. Valná 
hromada byla ukončena v 18.45 hodin. 
 
Zápis z valné hromady, stanovy Spolku a veškeré další dokumenty týkající se Spolku jsou k dispozici 
v kanceláři školy u tajemnice ZUŠ a na webových stránkách školy v sekci „SRPŠ“. 
 
 
 
V Olomouci dne: 7. 11. 2017 
Zapsala: Jana Sikorová 
 
 
 
Přílohy: 
- pozvánka na valnou hromadu SRPŠ 
- prezenční listina 


