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

Zruč nad Sázavou  (IČ 26615959) za rok  2016 
 

Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou měl k 31. 12. 2016, 326 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 2016 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. 
Začátkem roku se podařilo spolku zajistit od MěÚ Zruč nad Sázavou prostřednictvím individuálních 
dotací finanční prostředky na uskutečnění dvou akcí: 
Zábavnou turistickou akci nazvanou Výšlap na rozhlednu Babku spojenou s prohlídkou budovy ZUŠ a 
s plněním úkolů tematicky zaměřených na propagaci školy pro všechny děti v doprovodu rodičů, 
která se konala 15. 5. 2016.  
Druhou akci, kterou pomohl spolek obohatit z dotačního příspěvku, byl tradiční Dětský karneval ZUŠ 
s mikulášskou nadílkou pořádaný 4. 12. 2016.   
 Obou akcí se zúčastnilo zhruba 70 - 80 dětí.  
Členové spolku se podíleli na přípravě, organizaci i obsahové náplni akcí.  
Pro děti – účastníky i účinkující, bylo zajištěno drobné občerstvení, věcné odměny při hrách a 
soutěžích. 
Zbylý výtvarný a papírenský materiál, taneční kostýmy a pomůcky pořízené pro uskutečnění akcí 
spolek předal jednotlivým oborům ZUŠ. 
Spolek též financoval náklady na 4 autobusy, které dopravily 17. - 19. 5. 2016 180 žáků školy na 
dětský muzikál v Jičíně. Členové spolku pomáhali s dozorem dětí. 
V závěru školního roku 2015-16 spolek nakoupil květiny a malé pamětní dary pro absolventy a 
dárkový koš pro paní učitelku Charouzovou jako poděkování rodičů za její šestiletou práci v ZUŠ. 
Na počátku roku 2016 vzešla z diskuze s pedagogy potřeba pořídit pro žáky ZUŠ trička a kšiltovky 
výrazné barvy pro zvýšení jejich bezpečnosti při hromadných přesunech. Za tím účelem požádal 
spolek o dotaci nejdříve Krajský úřad Středočeského kraje, který naší žádosti nevyhověl. Druhá žádost 
na podporu z Fondu hejtmana Středočeského kraje byla schválena ale pouze v částečné výši. Zbylou 
část nákladů na nákup 150 triček a 100 kšiltovek pomohl spolku uhradit MěÚ Zruč nad Sázavou. 
Trička a čepice s potiskem názvu školy a piktogramy propagujícími ZUŠ budou zapůjčovány dětem na 
akce pořádané školou. 
Spolek pomáhal při komunikaci se Základní školou při uvolňování žákyň tanečního oboru z družiny a 
zajišťoval dozor žáků v průběhu tanečního vystoupení. 
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 10. 1. 2017         

 Zprávu o činnosti spolku předkládá předseda:  

Jana Šimková  


