
Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou, 
Na Pohoří 575, Zruč nad Sázavou  (IČ 26615959) za rok  2019 

 

 
Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou má ke dnešnímu dni 351 členů. 
Vedení spolku pracovalo ve složení  
předseda:  Tereza Krutilová 
pokladník:  Eliška Bělohradská 
 
kontrolní komise: Helena Jeřábková 
                                 Ludmila Kelersová 
                                 Simona Bláhová 
 
Na členské schůzi dne 3.10.2019 byli zvoleni noví členové kontrolní komise: 
Dita Boumová 
Hana Topinková 
Aneta Sahulová 
 
 
Činnost spolku byla celý rok 2019 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 2018 se podařilo spolku zajistit od MěÚ Zruč nad Sázavou 
prostřednictvím dotací z programu „4 pro děti“ finanční prostředky na 
uskutečnění tradičního Karnevalu pro děti v roce 2019 – ten se uskutečnil 
v neděli, 10.listopadu 2019 na Hotelu Zruč.¨pod názvem „Trochu strašidelný 
karneval“. 
Zapsalo se 107 masek, ovšem dětí přišlo ještě více, zhruba 10-20 se nezapsalo 
jako soutěžní maska a pouze navštívilo karneval. Většina dětí přišla s dospělým 
doprovodem. Děti si zatančily, soutěžily a zúčastnily se výtvarných aktivit. 
V průběhu celého karnevalu měly možnost shlédnout vystoupení svých 
vrstevníků, dětí z kapely ZUŠ. Spolek přichystal kreativní odměny pro výherce 
hlavních soutěží a drobné odměny za účast v průběžných hrách, do kterých se 
měly možnost zapojit všechny děti i jejich rodiče.   
 
 
 
Pro rok 2019 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: 
 

 26.března 2019 proběhl v sále Zuš koncert světově uznávaného houslisty 
Milana Al-Ashhaba a klavíristy Adama Skoumala. Zazněly skladby jak pro 
sólové housle,tak pro sólový klavír a také mohli posluchači slyšet hrát 
oba umělce společně. Po koncertě následovalo krátké posezení s oběma 
umělci, kteří žákům odpovídali na jejich otázky. Byla to neobvyklá 
příležitost, jak takto „zblízka“ vidět světové muzikanty a mluvit s nimi. 
 

 Na žádost učitelů výtvarného oboru se Spolek podílel na akci s názvem 
Plenér VO, který se konal 2.-7.června 2019 v Červené Řečici. 
Spolek dětem proplatil autobusy na zmíněnou akci. 
 

 V květnu 2019 požádala učitelka TO o příspěvek na pořízení kostýmů a 
doplňků pro své žáky. Dne 11.června proběhlo taneční vystoupení pro 
rodiče, kde žáci vše využily a kostýmy budou využívat i nadále, jak při 
výuce, tak při dalších vystoupeních.    
 

 Spolek sponzoroval dopravu žáků VO na Exkurzi po pražských výstavních 
síních, která proběhla dne dne 14.června 2019. Žáci měli možnost 
shlédnout výstavu pražského Quadrienale, prezentující divadelní tvorbu 
států, škol, či souborů. Po prohlídce měli také rezervovanou výtvarnou 
dílnu. Pro děti to byl velmi zajímavý  interaktivní zážitek. 
 

 Dne 19.9.2019 zavítal pan Václav Veselý, učitel LDO, se svými žáky do 
Tylova divadla v Kutné Hoře, kde shlédli představení hry Můj nejlepší 
kamarád, v podání herců pražského Divadla v Rytířské. Podle slov pana 
učitele : Návštevou představení v rámci mimoškolních aktivit se žáci učí 
sledovat a vnímat odehrané představení nejen jako konzumenti 
hereckého a divadelního umění, ale jsou pro ně zároveň motivací při jimi 
chystaných vystoupeních v Zuš. 
 

 V září 2019 požádali učitelé VO Jak Kopřiva a učitelka HO Kateřina 
Paterová spolek o koupi velkoformátových plakátů, jako pomůcek při 
výuce. Jedná se o plakát „Umělecké slohy“ – který bude sloužit jako 
pomůcka při výuce dějin umění - přehledně ilustruje jednotlivé umělecké 



slohy od neolitu po secesi. Obsahuje ukázky jak z malířství, tak z 
architektury a sochařství.   
Velkoformátový plakát „Skladatelé světové hudby“ bude sloužit jako 
pomůcka při výuce hudební nauky – přehledně ilustruje jednotlivé 
umělecké slohy a jejich hlavní představitele.  
 

 Dne 9.října 2019 navštívili žáci  Základní umělecké školy generální 
zkoušku České filharmonie v pražském Rudolfinu. Před samotným 
vystoupením České filharmonie se žáci účastnili 20 minutového 
doprovodného programu „Buď IN“, který mladé posluchače ještě před 
koncertem seznámil s uváděným skladatelem, jeho prací a zákulisím 
vzniku uváděných skladeb. Na tomto hudebním vystoupení v krásných 
prostorách pražského Rudolfina žáci  slyšeli cyklus šesti symfonických 
básní „Má vlast“  skladatele Bedřicha Smetany. 
 

 Dne 26.9.2019 požádal učitel LDO Václav Veselý o finanční příspěvek na 
pokrytí nákladů, spojených s realizací divadelního představení Čert vem 
anděla. Se svými žáky literárně dramatického oboru ZUŠ uvedl 
pohádkové výpravné představení této hry. 
 

 Žáci LDO se ve pátek 1. listopadu 2019 zúčastnili divadelního představení 
s názvem Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej! Na scéně Tylova 
divadla v Kutné Hoře ho odehráli herci Michaela Dolinová a Ladislav 
Ondřej. Ve hře se tančilo i zpívalo, a nakonec diváky čekal testík z etikety. 
Součástí návštěvy představení byla také možnost nahlédnout do zákulisí 
divadla a setkat se osobně s aktéry představení a představiteli rolí. 
 

 Dne 1.11.2019 požádali učitelé VO Mgr. Jan Kopřiva a Mgr. Lenka Říhová 
o koupi dvou LED světel na teleskopických tyčích. LED světla budou 
sloužit na akcích Zuš jako Karneval, Adventní jarmark a dalších, kde je 
horší viditelnost a je potřeba zajistit dostatečné světlo. V neposlední řadě 
budou světla sloužit jako výtvarná pomůcka – zejména při fotografické 
tvorbě žáků a při kresbě zátiší jako přisvícení. 
 

 V listopadu 2019 spolek financoval potřebné materiály na akci s názvem 
„Předvánoční papírové tvoření pro děti a rodiče“. Šlo o sérii čtyř 
úterních seminářů 5., 12., 19. a 26.11.2019. Navázali tak na akci, kterou 
poprvé uskutečnili v loňském školním roce a setkala se s velice příznivými 
ohlasy z řad dětí i rodičů a ukázala, že má v sobě potenciál vzniku nové 
dobré tradice ve výtvarném oboru. 



 

 V říjnu 2019 sponzoroval spolek vstupenky a dopravu na exkurzi do 
pražských výstavních síní - Designblok 2019, Výstaviště Praha Holešovice. 
Je to největší výběrová přehlídka designu a módy ve střední Evropě.  
 

 V listopadu 2019 sponzoroval spolek dopravu na exkurzi do pražských 
výstavních síní - Petr Sís: O létání a jiných snech, DOX – centrum 
současného umění, Národní galerie - Veletržní palác. 
 

 Dne 20.11.2019 požádala Aneta Sahulová učitelka TO o koupi nových 
kostýmů pro své žáky. Jednalo se o teplé legíny a stejnobarevné svetříky, 
které sjednotí tanečnice barevně a hlavně budou teple oblečené na 
vystupování venku v zimním období. Dále se jednalo o kostýmy na 
taneční styl street dance, který se nově vyučuje na ZUŠ, aby žáci a žačky 
měli několik základních typů oblečení pro nacvičování nových 
choreografií, které časem budou používány i na představení.   
 

 Dne 10.10.2019 požádali učitelé VO Mgr. Jan Kopřiva a Mgr. Lenka 
Říhová o proplacení dopravy a vstupů na exkurzi na výstavu Jiřího Trnky – 
v zahradách imaginace a stálou expozici Stav mysli/za obrazem – obměny 
a intervence v galerii Středočeského kraje v jezuitské koleji v Kutné Hoře. 
Součástí výletu byla i návštěva chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. 
 

 Dne 11.prosince 2019 navštívili žáci naší Základní umělecké školy 
továrničku na výrobu akordeonů a heligonek značky Delicia a Hlaváček. 
Žáci se zúčastnili prohlídky s odborným výkladem majitelky firmy paní 
Koutné a technického vedoucího pana Matějky. Dozvěděli se něco s 
historie výroby hudebních nástrojů od předválečné doby až do 
současnosti. Prošli a poznali krok po kroku jednotlivé fáze výroby 
nástroje. Závěrečná fáze exkurze byla pro žáky nejatraktivnější, protože si 
mohli zahrát na nové nástroje různých velikostí, barev a výbav. 
 

 
 
Z  finančních zdrojů spolku (mimo dotace) se dále uskutečnilo: 
 

 Dárky pro žáky VO, jejichž příspěvky byly vybrané tvůrci na taneční 
představení NINCS ve studiu Alta v Praze. 



 Dárky pro žáky VO, kteří realizovali malby na objednávku města Zruč nad 
Sázavou – jejich práce byly vybrány na vytvoření prostorového pexesa na 
dětském hřišti u jídelny. 
 

 Sponzoroval také úspěšné žáky keyboardové třídy na celostátním kole 
národní soutěže a úspěšné žáky  kytarové třídy na mezinárodních 
soutěžích. 
 

 V závěru školního roku 2018-19 spolek nakoupil květiny a přispěl na malé 
pamětní dary pro absolventy- rámečky. 
 

 
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 30.1.2020   
 
Zprávu o činnosti spolku předkládá předseda:   Tereza Krutilová 
 


