
Zpráva o činnosti  Spolku  rodičů a přátel školy při Základní

umělecké škole Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně za

školní rok 2020/2021

Ve  školním  roce  2020/2021  se  zástupci  rodičů  za  jednotlivé  obory  ZUŠ  i

odloučená pracoviště  ZUŠ sešli  ke dvěma schůzkám (jedna z  nich byla  volební)  ,

ostatní naplánované schůzky byly zrušeny vzhledem k mimořádným epidemiologickým

opatřením. Pro tento školní rok byl schválen příspěvek na jednoho žáka ve výši 200 Kč

a příspěvek ve výši 50 Kč za další obor, případně sourozence.  

Tento školní rok byl po předcházejícím školním roce, ve kterém byla v druhém

pololetí  velmi  omezena činnost  našeho spolku,  také výrazně poznamenán aktuální

koronavirovou situací. 

K příjmům Spolku ve školním roce 2020/2021 patřily příjmy z příspěvků na

úhradu nákladů spojených s vystoupeními žáků ZUŠ Hlučín.

Získané  prostředky  byly  použity  na  úhradu  nákladů  souvisejících  se

vzděláváním, kulturní činností žáků a zajištění vybavení, které jinak není možné hradit

z rozpočtu školy.

Činnost byla v školním roce 2020/2021 během celého roku prakticky zastavena

a většina akcí naplánovaných na školní rok 2020/2021 byla odložena na následující

školní rok a některé z akcí byly i zrušeny. 



Příspěvky rodičů a příjmy z příspěvků na úhradu nákladů byly ve školním roce 

2020/2021 vynaloženy například na:

 Nájemné při absolventských koncertech

 Výdaje na zajištění vystoupení žáků

 Odměny žákům za soutěže

 Dárky pro absolventy a odměny pro úspěšné žáky

 Startovné žáků na soutěžích pořádaných mimo MŠMT ČR

Celkem bylo na tyto položky vydáno: 106 683 Kč

  Vypracovala dne : 30.11.2021

  Ing. Lenka Macalíková

  pokladník SRPŠ



Rozčlenění příjmů spolku ve školním roce 2020/2021

Příjmy z  příspěvků rodičů a přátel školy na činnost SRPŠ  107 556 Kč

Ostatní příjmy     14 760 Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                              122 316 Kč

Doklady  k  jednotlivým  příjmovým  i  výdajovým  kategoriím,  zápisy  z  jednotlivých

schůzí jsou k nahlédnutí na sekretariátu ZUŠ v Hlučíně. 


