
Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou, 
Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou  (IČ 26615959) za rok  2018 

 

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou měl k 31. 12. 2018, 332 členů.  
Vedení spolku pracovalo ve složení předseda:  Tereza Krutilová 
                                                               pokladník:  Eliška Bělohradská 
                                                               kontrolní komise: Helena Jeřábková 
                                                                                               Ludmila Kelersová 
                                                                                               Simona Bláhová 
 
Činnost spolku byla celý rok 2018 v souladu se stanovami spolku zaměřena na 
podporu koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a na 
účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. 
Koncem roku 2017 se podařilo spolku zajistit od MěÚ Zruč nad Sázavou 
prostřednictvím dotací z programu „4 pro děti“ finanční prostředky na 
uskutečnění dvou akcí v roce 2018: 
Zábavnou turistickou akci nazvanou „Výšlap na Babku“ spojenou s „Dnem 
otevřených dveří  ZUŠ“ a s plněním úkolů tematicky zaměřených na 
propagaci školy. Všechny děti i jejich doprovod měly možnost prohlédnout si 
školu a třídy a seznámit se osobně s pedagogy jednotlivých oborů. Akce se 
konala 29. 4. 2018 a zúčastnilo se jí 70 dětí. 
 
Druhou akci, kterou spolek organizoval a financoval z dotačního příspěvku, byl 
tradiční Dětský karneval ZUŠ konaný 4. 11. 2018 ve velkém sále Hotelu Baťov, 
na téma „Trochu strašidelný karneval“. Inovace termínu, místa i zaměření 
v loňském roce zaznamenala velký zájem veřejnosti a pozitivní ohlas především 
u dětí- letos se karnevalu zúčastnilo 123 dětí v maskách a další desítky 
účastníků bez masek. 
 
Členové spolku se podíleli na přípravě, organizaci i obsahové náplni obou akcí.  
Pro děti – účastníky i účinkující, bylo zajištěno občerstvení a věcné odměny při 
hrách a soutěžích. 
 
Pro rok 2018 získal spolek také dotaci od MěÚ Zruč nad Sázavou na činnost 
s názvem projektu „Kulturní aktivity pro děti a na podporu dětí ze Zruče nad 
Sázavou a okolí“, která byla rozdělována jednotlivým oborům ZUŠ v průběhu 
roku podle předem daných a odsouhlasených kritérií tzn. podle počtu žáků 
v jednotlivých oborech a zaplacených členských příspěvků.  
 
  



Z tohoto finančního zdroje se uskutečnilo: 
 

 25.1.2018 navštívil Václav Veselý společně se svými žáky z LDO 
představení Ve starém skladu se svítí. Na Malé scéně Tylova divadla 
v Kutné Hoře odehráli představení jejich vrstevníci, studenti Tylovy 
herecké školy v Kutné Hoře. Součástí návštěvy představení byla také 
možnost nahlédnout do zákulisí divadla a setkat se osobně s aktéry hry a 
představiteli jednotlivých rolí. Představení navštívilo celkem 18 žáků. 

 

 1.5.2018 požádala Zdena Hüttlová o finanční příspěvek na ušití kostýmů 

pro tanečnice, žákyně TO. Podle slov paní učitelky vhodně vybrané 

kostýmy zvedají estetičnost samotných choreografií a podporují prožitek 

dětí - tanečnic v tanci. 

 

 4.5.2018 se žáci LDO zúčastnili divadelního představení s názvem Písnička 
pro SuperHvězdu. Součástí návštěvy představení byla také možnost 
nahlédnout do zákulisí divadla a setkat se osobně s aktéry hry a 
představiteli jednotlivých rolí. 

 

 5.5. 2018 proběhl taneční seminář pod vedením Zdeny Hüttlové a 
taneční umělkyně Kateřiny Blažkové.  

 Taneční seminář byl letos doplněn vzdělávacím promítáním tanečních 
 choreografíí Batsheva Dance Company od izraelského choreografa Ohada 
 Naharina a nechyběl ani oblíbený piknik. 
 

 16.10. 2018 proběhla v sále Zuš Zruč nad Sázavou akce s názvem 
"Procházka světem muzikálů". 

 Byl to menší hudebně-vzdělávací koncert, na kterém vystoupila zpěvačka 
 Lada Soukupová a klavíristka Kristina Brachtlová. Obě hudebnice 
 spolupracují s mnohými českými předními muzikálovými zpěváky, 
 vystupují v pražských divadlech, například v mnoha inscenacích 
 Karlínského divadla. A také obě působí na Mezinárodní konzervatoři 
 Praha. Děti i rodiče měli možnost seznámit se s aktuální muzikálovou 
 scénou u nás, poslechnout si známé, i méně známé písně z české a 
 světové muzikálové tvorby a dozvědět se základní informace o historii 
 tohoto specifického uměleckého žánru.  
 

 11.10. 2018 požádali učitelé výtvarného oboru o finanční příspěvek na 
200 kusů desek na výtvarné práce žáků VO. Tyto desky mají 



mnohostranné využití – při plenérech a výtvarné tvorbě venku. Lze na 
nich kreslit také při běžné výuce, nejenom v hlavní budově ZUŠ ve Zruči 
nad Sázavou, ale zejména na pobočkách ZUŠ, kde nemají žáci k dispozici 
tolik potřebnou naklopitelnou desku lavice. Desky také slouží žákům 
k uschování svých prací během školního roku. 

 

 12.11. 2018 proběhla v sále Zuš Zruč nad Sázavou akce s názvem 
"Bubenický seminář s Václavem Zimou". Byl to hudebně-vzdělávací 
seminář, na kterém vystoupil profesionální hráč a lektor na bicí Václav 
Zima, který spolupracuje či spolupracoval s mnohými českými předními 
hudebníky, jako například Blue Effect, -123 minut, Vanua2, Walk Choc Ice 
atd. Tento seminář byl určen pro žáky navštěvující obor bicích nástrojů. 
Žáci měli možnost poslechnout si některé skladby z repertoáru skupiny 
Blue Effect, které nám pan Zima přehrál s hudebním podkladem na své 
elektronické bicí. Seminář byl pojat interaktivně, takže si každý účastník 
na svůj tréninkový pad vyzkoušel všechny popisované techniky a cvičení 
za dozoru lektora. Na závěr dvouhodinového semináře si jako zpestření 
měli žáci možnost zahrát na Václavovi profesionální elektronické bicí.  

 

 5.11. 2018 požádala Mgr. Lenka Říhová o finanční příspěvek na 

zakoupení materiálu, aby se mohla uskutečnit s žáky dílna předvánočního 

papírového tvoření, ale také aby se mohla trvale zařadit do vzdělávacího 

programu tvorba recyklovaného (ručního čerpaného) papíru. 

Předvánoční papírové tvoření byl název pro tři na sebe navazující 

výtvarné dílny v rozmezí třech listopadových týdnů zaměřené na 

společné tvoření žáků výtvarného oboru ZUŠ a jejich rodičů, kdy rodinné 

týmy zvládly hravou formou v poměrně krátkém čase techniky a postupy, 

které by byly zejména pro mladší žáky samotné hodně obtížné.  

 

 15.11. 2018 požádali pedagogové ZUŠ o finanční příspěvek na nákup 

nafukovacích balónků s reklamním potiskem, stojánků na balónky a 

elektrického kompresoru. Balónky mají bohaté využití na nejrůznějších 

akcích školy a slouží nejenom jako malé dárečky pro děti, žáky školy, ale 

také k propagaci školy a města Zruč nad Sázavou v širokém okolí. 

 



 19.11. 2018 požádala nová učitelka TO Aneta Sahulová o finanční 

příspěvek na zakoupení overballů různých barev a velikostí, které by se 

využily jak ve výuce při rozcvičení a posílení svalů, tak i při choreografiích 

na vystoupení. Děti začaly ve výuce zakoupené overbally ihned používat. 

 

 20.10.2018 požádal za LDO Václav Veselý a za HO Radek Bělohradský o 

finanční příspěvek na dekorační světla. Za LDO se jednalo o dekorace do 

chystaného divadelního představení Ve starém skladu se svítí,v 

hudebním oboru se světla použijí např. jako nasvícení pódia při jarmarku, 

vánočních koncertech, kde světla navodí atmosféru v sále, a dalších 

akcích pořádaných ZUŠ.  

 

 

 18.11.2018 požádala Mgr. Lenka Říhová o příspěvek na pokrytí nákladů 

spojených s návštěvou žáků výtvarného oboru dvou lektorských 

programů na výstavách v Praze 26. 11. 2018. V Centru současného umění 

DOX absolvovali program „S kůží na trh“ o roli umělce a to na aktuální 

výstavě holandského fotografa E.Kesselse. V Národní galerii – ve 

Valdštejnské jízdárně absolvovali prohlídku s lektorem na souborné 

výstavě díla F.Kupky a program „Na cestě k abstrakci“. 

 

 V listopadu 2018 požádali pedagogové ZUŠ Zruč nad Sázavou o finanční 

příspěvek na výrobu samolepek a magnetek s logem naší školy. Nálepky a 

magnetky různých velikostí budou sloužit jako malé odměny pro děti při 

akcích naší ZUŠ, jako dárky při soutěžích a v neposlední řadě k propagaci 

nejenom naší školy, ale i města Zruč nad Sázavou v širokém okolí. 

 

 30.11.2018 požádal Mgr.Jan Kopřiva o příspěvek na nákup LED světel na 

baterky, jelikož při akcích výtvarného oboru není možné z důvodu 

dodržování požární ochrany používat běžné svíčky. LED světla na baterky 

se použijí při akcích jako Zručský adventní jarmark, plenér výtvarného 

oboru, výstavy ZUŠ v horších světelných podmínkách, žákovské instalace 

a jejich osvícení - vnitřní zdroj světla. Také budou využívána na místech 

bez přístupu elektrického proudu. 



 

 22.11.2018 požádala Mgr. Lenka Říhová o příspěvek na nákup řezacích 

podložek a řezacího nářadí na papír pro žáky výtvarného oboru ZUŠ, 

nejenom ze Zruče nad Sázavou. Řezací nářadí je přenositelné a podle 

potřeby jej budou využívat žáci z oddělení Mgr. J. Kopřivy a Mgr. L. 

Říhové na všech odloučených pracovištích ZUŠ Zruč nad Sázavou (Dolní 

Kralovice, Zbraslavice, Kácov, Čechtice, Trhový Štěpánov) . 

 

 22.11. 2018 požádala Mgr. Lenka Říhová o příspěvek na realizaci série tří 

přednášek formou interaktivních besed o tom, jak se dělá dobrý komiks, 

jakou má historii, čím se vyznačuje komiksová kresba a jaké jsou její  

výrazové prostředky. Besedy s lektorkou Veronikou Krištofovou proběhly 

postupně během odpoledne 6. 12. 2018. Zapojit se mohli podle zájmu 

všichni žáci výtvarného oboru z oddělení Mgr. J. Kopřivy a Mgr. L. Říhové 

ze Zruče i z odloučených pracovišť.  

 

 6.11.2018  požádali pedagogové hudebního oboru o finanční příspěvek 

na dva výchovné koncerty pro žáky ZUŠ Zruč nad Sázavou. Dne 

27.listopadu se uskutečnil v sále ZUŠ Výchovný koncert Trojanova tria , 

ve složení : Pavel Hůla ( housle), Jaroslav Novák  ( kytara), Ladislav Horák 

(akordeon).Na hodinovém koncertu představili všichni umělci své 

nástroje, zahráli krátce sólovou skladbu, pak v duu a nakonec celé trio. 

Tento výchovný koncert byl nabídnut celému hudebnímu  oboru. Druhý 

koncert se uskutečnil 10.prosince 2018 v sále kina Dolních Kralovic  ve 

složení  Ladislav Horák (akordeon) a Pavel Fiedlera (saxofon).Na 

hodinovém koncertu představili oba umělci své nástroje a zahráli krátce 

sólovou skladbu. Společně pak měli připravený program s širokým 

záběrem, od baroka po balkánskou hudbu. Tento výchovný koncert  byl  

nabídnut  nejen hudebnímu oboru, ale vzhledem k velké kapacitě 

kinosálu, též ostatním žákům naší ZUŠ v Dolních Kralovicích.  

 

  



Z finančních zdrojů spolku se dále uskutečnilo: 
 

 V květnu 2018 spolek přispěl na ceny pro žáky VO, kteří se umístili na 1.-
3.místech ve výtvarné soutěži „Budování baťovských továren a měst 
v Československu a ve světě“ 

 Spolek sponzoroval také úspěšné absolventy soutěží v zahraničí a 
přispívá malými pamětními dary pro účastníky soutěží MŠMT přímo 
v naší škole. 

 Spolek zajišťuje občerstvení a pitný režim pro žáky Zuš při akcích školy 

 V závěru školního roku 2017-18 spolek nakoupil květiny a přispěl na 
rámečky na kvalitní fotky jako pamětní dary pro absolventy. 

 
Spolek komunikuje se svými členy elektronickými sděleními a prostřednictvím 
jednotlivých pedagogů ZUŠ. Všechny aktuality, záměry, aktivity plánované i 
realizované, závazky vůči jiným subjektům a přehled hospodaření spolku 
zveřejňuje na webu ZUŠ v sekci „pro rodiče“, podsekci Spolek rodičů a přátel 
ZUŠ nebo ve stručnější podobě na nástěnce spolku v přízemí budovy ZUŠ.  
 
Ve Zruči nad Sázavou dne 7. 1. 2019   
 
Zprávu o činnosti spolku předkládá předseda:   Tereza Krutilová 
 


