
Zpráva o činnosti Spolku rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou,  Na Pohoří 575,               

Zruč nad Sázavou  (IČ 26615959) za rok  2017 
 

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou měl k 31. 12. 2017, 325 členů.  
Vedení spolku pracovalo ve složení předseda:  Jana Šimková 
                                                               pokladník:  Ing. Radka Fuchsová 
                                                               kontrolní komise: Mgr. Šárka Kaňkovská 
                                                                                               Tereza Krutilová DiS 
                                                                                                Vít Pažout 
Činnost spolku byla celý rok 2017 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 2016 se podařilo spolku zajistit od MěÚ Zruč nad Sázavou prostřednictvím dotací 
z programu „4 pro děti“ finanční prostředky na uskutečnění dvou akcí v roce 2017: 
Zábavnou turistickou akci nazvanou „Výšlap na Babku“ spojenou s prohlídkou budovy ZUŠ a 
s plněním úkolů tematicky zaměřených na propagaci školy. Akce pro všechny děti v doprovodu rodičů 
se konala 4. 6. 2017 a zúčastnilo se jí 70 dětí. 
Druhou akci, kterou pomohl spolek obohatit z dotačního příspěvku, byl tradiční Dětský karneval ZUŠ 
konaný 4. 11. 2017 v malém sálu Hotelu Baťov na téma „Trochu strašidelný karneval“. Inovace 
termínu, místa i zaměření znamenala dvojnásobnou účast oproti předcházejícímu roku – 150 
dětských účastníků. 
Členové spolku se podíleli na přípravě, organizaci i obsahové náplni obou akcí.  
Pro děti – účastníky i účinkující, bylo zajištěno drobné občerstvení, věcné odměny při hrách a 
soutěžích. 
 
Pro rok 2017 získal spolek dotaci od MěÚ Zruč nad Sázavou také 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: 
12. 4. 2017 koncert pro akordeon a violoncello – duo VIVAT TANGO, které tvoří přední český 
violoncellista Petr Nouzovský  a profesor Pražské konzervatoře Ladislav Horák ve hře na akordeon a 
bandoneon. 
 
13. 5. 2017 taneční obor pořádal pro své žákyně taneční seminář pod vedením lektorek Kateřiny 
Blažkové a Pavly Vařákové, kde si žákyně obohatily svůj taneční slovník o nové prvky a poznaly nové 
metody výuky.  
Dále byly pro taneční obor zakoupeny masážní míčky, knihy a ušity taneční sukýnky. 
 
Pro hudební obor bylo v květnu 2017 zakoupeno 25 ks triček Gildan modré barvy s bílým logem školy 
určených pro žáky kolektivní výuky, které lze zapůjčit i jiným oborům ZUŠ. Slouží jako stejnokroj při 
akcích konaných na půdě školy i mimo ni. 
 
8. 6. 2017 se v malém sále Hotelu Baťov uskutečnil jedinečný koncert dvou profesionálních 
hudebních uskupení:  Smyčcového kvarteta Epoque Quartet a kytarového dua Siempre Nuevo v 
projektu „4+2“ určený pro všechny žáky ZUŠ. 
 
27. 6. 2017 navštívili žáci hudebního oboru vzdělávací program České filharmonie „Kdo se bojí České 
filharmonie?“ v pražském Rudolfinu s exkurzí do Divadla Karlín. Žáci slyšeli skladby různých žánrů i 
skladatelů od klasicismu po současnost, vystoupení nadaného vrstevníka v doprovodu filharmonie i 



písně romského sboru. V divadle Karlín si prohlédli i zákulisí, otočné pódium, sklad rekvizit a kancelář 
Jana Wericha. 
 
Výtvarný obor podnikl několik exkurzí do pražských galerií:  
7. 6. 2017 mohli žáci obdivovat díla Gerharta Richtera, Adolfa Borna a Františka Skály, kde nasbírali 
inspiraci na plenér. 
18. 10. 2017 navštívili Rudolfinum s díly Kryštofa Kintery a výstavu Impresionisté ve Veletržním paláci. 
Zúčastnili se zde i výtvarné dílny pod vedením zkušené lektorky.  
30. 10. 2017 zavítali do Jízdárny Pražského hradu na výstavu "Světlo v obraze: český impresionismus " 
a do Muzea Kampa na výstavu abstraktního umění Františky Kupky a Emila Filly s názvem „Lev s hořící 
hřívou“. 
Při všech návštěvách Prahy se žáci seznamují zároveň s architektonickými slohy a historickými 
památkami. 
V červnu 2017 uskutečnil výtvarný obor pro žáky plenér v Ředkovci u Světlé nad Sázavou, přičemž 
zaúčtování finančních transakcí s ním spojených je již tradičně součástí agendy spolku. Ze zbylé částky 
a doplatku spolku byl zakoupen stroj s příslušenstvím na výrobu připínacích placek, které budou 
využity jako odměny při soutěžích apod. 
 
Bylo pořízeno 45 kusů kartonových krabic určených pro výtvarné dotvoření a možné další použití 
v dramatickém a tanečním oboru. Krabice již byly využity při soutěžích na dětském karnevalu. 
 
Pro práci žáků v hodinách výtvarného oboru byly zakoupeny pomůcky: 20 ks přenosných plenérových 
stojanů, dva kompaktní fotoaparáty a lehké stativy, otočné modelovací podložky a sochařský 
ateliérový stojan. 
 
Pro dramatický obor spolek pořídil divadelní pomůcky: čertovské, mikulášské a andělské  paruky a 
kostýmní doplňky. Žáci je použili již na dětském karnevalu a pro divadelní představení „Buchty 
v pekle“. 
 
Spolek zakoupil pestrobarevné propisky a tašky s logem ZUŠ. Poprvé byly použity při školním a 
okresním kole soutěže ve hře na klavír 15. 2. 2017, na které zároveň spolek zajistil odměny a malé 
občerstvení pro soutěžící a jejich doprovod. 
 
30. 5. 2017 se uskutečnil první ročník celorepublikové akce zaměřené na podporu uměleckého 
vzdělávání s názvem „ZUŠ Open“ Magdaleny Kožené. Spolek zajistil pití a ovoce pro všechny účinkující 
žáky při celodenním programu.  
 
V roce 2017 pomáhali členové spolku s dozorem dětí při akcích ZUŠ. Spolek děkuje ochotné člence 
Manuele Fučíkové, která se aktivně zúčastňuje každé takové akce. 
 
V závěru školního roku 2016-17 spolek nakoupil květiny a přispěl na malé 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 pravidelně 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 23. 1. 2018   
 
Zprávu o činnosti spolku předkládá předseda:   Jana Šimková  
 


