
Klub rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s.  
 
Zpráva o činnosti výboru Klubu rodičů a přátel  
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. ve školním roce 2019/2020 

Vážení přátelé, 

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti výboru Klubu rodičů a přátel  
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose za minulý školní rok.  
 
Členové výboru zajišťovali hlavní činnost Klubu rodičů, což je hospodaření s vybranými 
příspěvky od členů spolku, v souladu se schváleným rozpočtem. Finanční prostředky byly 
použity na podporu uměleckých aktivit žáků školy. 
 
Výbor byl zvolen na Členské schůzi 6. listopadu 2019 v pětičlenném složení. Vzhledem ke 
složité situaci v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 a přijatými opatřeními Vlády ČR a 
Ministerstva zdravotnictví ČR se výbor sešel pouze dvakrát. Členové výboru byli na schůzkách 
podrobně informováni o aktuálních událostech týkajících se školy. Na schůzkách výboru byly 
konzultovány plánované výdaje spolku. 
 
Ve spolupráci s výborem Klubu rodičů škola plánovala řadu koncertů, výstav a divadelních 
představení. Veškeré připravované kulturní akce však byly od 10. března 2020 zrušeny a 
v červnu 2020 se uskutečnilo jen několik komorních absolventských koncertů. Přesto se 
v uplynulém školním roce 2019/2020 Klub rodičů finančně podílel na mnoha aktivitách 
podporujících uměleckou činnost žáků ZUŠ. Například pro žáky hudebního oboru zakoupil 
drobné odměny při reprezentaci ve školních kolech soutěží ve hře na klavír, kytaru a smyčcové 
nástroje nebo uhradil vstupenky do Besedního domu na další ročník projektu Konzervatoře 
Brno „Brněnské klavírní mládí“. O tom, že je pomoc Klubu rodičů významná, svědčí také 
vysoký počet letošních absolventů (78), pro které Klub rodičů zakoupil malý dárek jako 
upomínku na absolutorium. Klub rodičů výrazně přispěl žákům výtvarného oboru na materiál 
a potřeby pro tvorbu. V průběhu roku se nevyskytly stížnosti nebo jiné problémy, které by 
souvisely s činností výboru. 
 
Děkujeme všem, kteří jste v uplynulém školním roce svou podporou pomáhali žákům 
Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose při realizaci nadstandardních aktivit a 
věříme, že tomu tak bude i v budoucnu, až se situace uklidní. 
 
V Brně dne 2. listopadu 2020 
 
Členové výboru Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. 
 
 


