ZÁPIS z porady výboru Spolku SRPDŠ při ZUŠ dne 11.9.2019
Přítomni: dle presenční listiny
Program setkání:

1.
zahájení (slova se ujal předseda spolku pan Mgr. Jiří Kábrt, který informoval přítomné o
změně člena ve vedení spolku)



2.

Na vlastní žádost odchází členka výboru spolku paní Bc. Věra Urbanová
Předseda výboru podal návrh na obeslání rodičů s informacemi a žádostí o spolupráci ve
výboru spolku
Návrh o obeslání zájemců o spolupráci byl výborem přijat
Zpráva o hospodaření spolku paní Ing. O.Gajdošovou

3.
Informace o připravovaných projektech školy do konce roku 2019 a vize projektů v novém
kalendářním roce (informoval ředitel školy pan MgA. Leoš Nývlt)


Účast spolku na připravovaných grantech města Červený Kostelec (jeho využití pro potřeby
žáků a školy) bylo současnými členy výboru přislíbeno, avšak hlasování bylo odloženo do
doby, kdy bude výbor členů kompletní (dle stanov)

4.
Vize hudebního oboru se zájmem o vytvoření finančních podmínek ze spolku pro možnost
pracovních soustředění se žáky s možností ubytování (tzv. víkendovka) – informoval J.Kábrt
5.
Diskuze na téma rozpočtu spolku a jeho přehledného vypracování pro rodiče a členy na
stránkách školy


Závazek členů komise o vypracování důležitých informací pro rodiče do konce září, včetně
umístění na stránkách školy

6.

Diskuse o malé angažovanosti rodičů v rámci příprav projektů školy

7.

Vize koncertů pro rok 2020, Vánoční koncert symf. orchestru školy, Notové materiály, Sólisté

8.
Diskuse o potřebách video- techniky (plátno, projektor) pro kvalitní presentace v prostorách
divadla J.K.Tyla. Pořízení ve spolupráci s městem a MKS. Cenová nabídka.
9.
Diskuse na téma nových prostor školy z dlouhodobého významu. Výuka orchestrální hry klade
stále větší nároky na technické prostory a možnosti v rámci příprav koncertů a vystoupení. Učebna
v hlavní budově školy se tak jeví v budoucnu pro výuku malá a zvukově nevhodná. Aktivita ředitele
školy na zřizovatel města a jeho vizí ve vyhledávání nových prostor v rámci vhodné infrastruktury a
polohy hlavní budovy školy.

Zapsala: Ing. O. Gajdošová

Zápis schválil předseda výboru spolku: Mgr. Jiří Kábrt

