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Zápis z valné hromady Spolku rodičů a příznivců ZUŠ Iši Krejčího Olomouc konané per rollam 
 

 
Datum konání: 26. 11. 2022 
Místo konání:  per rollam – e-mailová korespondence, on-line dotazník 
Přítomni: viz prezenční listina 
 

 
Program valné hromady: 
1. Volba výboru Spolku 
2. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období 1. 11. 2021 - 31. 10. 2022 
3. Schválení účetní závěrky Spolku za rok 2021 
4. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Iši Krejčího 
5. Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2023/2024 
6. Různé 
 

 
V souladu s čl. VIII. stanov Spolku bylo dne 1. 11. 2022 svoláno zasedání výboru Spolku, kde bylo všemi 
členy výboru přijato usnesení schvalující formu konání valné hromady per rollam dle stanov Spolku článku 
VII. bodu 6. 
Na e-mailové adresy členů Spolku byla dne 10. 11. 2022 zaslána pozvánka s programem, návrh usnesení 
k jednotlivým bodům programu a jednací řád pro hlasování per rollam. Součástí tohoto e-mailu byl i odkaz 
na on-line dotazník a dokumenty, které byly předmětem hlasování. 
Hlasování bylo možné v termínu od 10. 11. 2022 do 25. 11. 2022 23:59:59 hodin. 
 
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.  
Dne 1. 11. 2022 na schůzi výboru Spolku byly přijaty žádosti o ukončení členství paní předsedkyně Ing. Jany 
Sikorové a pana Ing. Štefana Gibali. Stávajícím výborem Spolku byla navržena na funkci předsedkyně Spolku 
paní RNDr. Petra Fialová, Ph.D. a dále nové členky Spolku paní Mgr. Lucie Kouřilová a paní Mgr. Magda 
Králová.  
 
Výbor Spolku předložil návrh na opětovné zvolení 3 stávajících členů výboru a 2 nových členů výboru (členové 
Spolku obdrželi e-mailem). 

 
Návrh usnesení (pořadové číslo 1): Valná hromada schvaluje navrhované složení výboru Spolku, který je 
složen ze 3 stávajících členů a 2 nových členů v souladu s čl. VIII., bod 1., stanov Spolku. 
 
Výbor Spolku byl zvolen a bude pracovat v tomto složení: 

 
Předsedkyně Spolku: RNDr. Petra Fialová, Ph.D. 
Členové Spolku:  Jitka Fryblíková 

Mgr. Jana Suchánková 
Bc. Lucie Kouřilová 
Mgr. Magda Králová 
 

Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 74 
Proti (členů) 0 
Zdrželo se (členů) 5 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 1) byl přijat (93,7 % hlasujících). 
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2. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022 
Zprávu o činnosti a hospodaření Spolku za období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022 zpracovala paní Jitka 
Fryblíková, která je zodpovědná za vedení účetnictví. Zprávu členové Spolku obdrželi e-mailem. 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 2): Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Spolku 
za období 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 76 
Proti (členů) 0 
Zdrželo se (členů) 3 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 2) byl přijat (96,2 % hlasujících). 
 
 
3. Schválení účetní závěrky Spolku za rok 2021 
Účetní závěrku (Přehled o příjmech a výdajích ke dni 31. 12. 2021 a Přehled o majetku a závazcích ke dni 
31. 12. 2021) obdrželi členové Spolku e-mailem. 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 3): Valná hromada schvaluje účetní závěrku Spolku za období                 
1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. Účetní závěrka bude předána k založení do sbírky listin spolkového rejstříku 
vedeného Krajským soudem v Ostravě. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 75 
Proti (členů) 0 
Zdrželo se (členů) 4 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 3) byl přijat (94,9 % hlasujících). 
 
 
4. Výroční zpráva o činnosti školy ZUŠ Iši Krejčího Olomouc za školní rok 2021/2022 
Zprávu o činnosti školy obdrželi členové Spolku e-mailem. 
 
Výroční zpráva je k dispozici u ředitele školy, u zástupce ředitele a v kanceláři školy. Je zveřejněna i na 
internetových stránkách školy. 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 4): Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti ZUŠ a jednotlivých 
oborů. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 75 
Proti (členů) 1 
Zdrželo se (členů) 3 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 4) byl přijat (94,9 % hlasujících). 
 
 
5. Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2023/2024 
Členům Spolku byl prostřednictvím e-mailu předložen návrh na schválení výše členského příspěvku na školní 
rok 2023/2024.  
 
Výše členského příspěvku, schválená výborem Spolku, je stanovena na 300,00 Kč. (Jedná se o příspěvek na 
rodinu, pokud školu navštěvuje více dětí, hradí se příspěvek pouze za jednoho žáka a jeden obor.) 
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Termín pro zaplacení členského příspěvku na školní rok 2023/2024 je do 31. 10. 2023. 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 5): Valná hromada schvaluje na školní rok 2023/2024 členský příspěvek ve 
výši 300,00 Kč a termín pro zaplacení členského příspěvku na školní rok 2023/2024 do 31. 10. 2023. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro (členů) 74 
Proti (členů) 3 
Zdrželo se (členů) 2 
 
Návrh usnesení (pořadové číslo 5) byl přijat (93,7 % hlasujících). 
 
 
6. Různé 
Byl vznesen jeden podnět od člena Spolku na snížení členského příspěvku – viz příloha. 
 
Výsledky korespondenční valné hromady a zápis zpracovala: Jitka Fryblíková 
 
V Olomouci dne: 28. 11. 2022 
 
Přílohy: 
1. Anonymizovaný on-line dotazník – odpovědi 
2. Výsledek dotazníku – Valná hromada SRPŠ 2022 
3. Jednací řád pro hlasování per rollam 
4. Návrh usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady 
5. Přehled hospodaření Spolku za období 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022 
6. Účetní závěrka Spolku za rok 2021 
 


