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Zpráva o činnosti výboru Klubu rodičů a přátel  

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. ve školním roce 2020/2021  
 

Vážení přátelé,  

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti výboru Klubu rodičů a přátel Základní 

umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. (dále jen Klub rodičů) za minulý školní rok.  

 

Vzhledem ke složité situaci v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 a přijatými 

opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR se v loňském školním roce nemohla 

uskutečnit Členská schůze. Výbor Klubu rodičů se proto společně s vedením ZUŠ dohodl pro 

školní rok 2020/2021 nevybírat členský příspěvek. Žádné příjmy z členských příspěvků 

v loňském školním roce proto nebyly a výdaje byly financovány zejména z rezervy minulých 

let. Výpadky příjmu na této straně rozpočtu jsme se rozhodli také řešit úsporami v rámci 

celého vedení školy. Tímto krokem se výbor Klubu a vedení školy rozhodli poděkovat Vám, 

našim věrným podporovatelům. 

Ve školním roce 2020/2021 výbor Klubu rodičů pracoval v šestičlenném složení.  

V souvislosti s nařízenými opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR se členové 

sešli pouze dvakrát. 18. 11. 2020 revizní komise provedla kontrolu účetnictví za rok 

2019/2020. 16. června 2021 se sešli na schůzce členové výboru. Byli podrobně informováni 

o aktuálních událostech týkajících se školy. I přes složitou situaci byly průběžně 

konzultovány plánované výdaje spolku a členové výboru zajišťovali hlavní činnost Klubu 

rodičů, což je hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem. Finanční prostředky byly i 

ve školním roce 2020/2021 použity na podporu uměleckých aktivit žáků školy. Klub rodičů 

přispěl žákům tanečního oboru na kostýmy, žákům výtvarného oboru na výtvarný materiál, 

pro žáky hudebního oboru zakoupil drobné odměny při vystoupení. Pro absolventy všech 

oborů zakoupil malý dárek jako upomínku na absolutorium.  

V průběhu roku se nevyskytly stížnosti nebo jiné problémy, které by souvisely s činností 

výboru.  

 

Klub rodičů a jeho činnost můžete v letošním školním roce podpořit svými podněty, nápady, 

svou prací či finančním darem. Za Vaši pomoc, která je využívána ve prospěch žáků 

Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, Vám děkujeme.  

 

V Brně dne 13. října 2021  

 

Členové výboru Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. 


