
Členská schůze Klubu rodičů a přátel Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose, z.s. 12.11.2018 

Návrh rozpočtu Klubu rodičů a přátel ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose na období 2018/2019 

Příjmy 

Zůstatek ze školního roku 2017/2018                                                     38 052 Kč 

Předpokládané členské příspěvky za školní rok 2018/2019                   50 000 Kč 

Výnosy celkem                                                                                      88 052 Kč        

Náklady 

Odměny absolventům hudebního, výtvarného a dramatického 

oboru                                                                                                       10 000 Kč 

Příspěvek žákům individuálního studia hudebního                                 10 000 Kč 

oboru                                                         

Příspěvek žákům hudebního oboru – členům souborů ZUŠ                   10 000 Kč 

Příspěvek žákům výtvarného oboru                                                        15 052 Kč 

Příspěvek žákům tanečního oboru                                                            8 000 Kč 

Příspěvek žákům literárně dramatického oboru na pronájmy  

Divadla na Orlí                                                                                         30 000 Kč 

Jiné ostatní náklady, služby                                                                       5 000 Kč 

Celkem                                                                                                    88 052 Kč  

                                                                                                                                       
Plán činnosti výboru Klubu rodičů na školní rok 2018/2019                                               
Výbor Klubu rodičů zabezpečí hospodaření s vybranými příspěvky spolku v souladu                              
se schváleným rozpočtem. 
Výdaje budou použity na podporu činnosti školy především veřejných uměleckých akcí a 
soutěží, které škola organizuje nebo kterých se účastní její žáci, dále na činnost 
jednotlivých oborů a v neposlední řadě na odměny absolventů.  
Výbor zajistí řádné hospodaření s finančními prostředky v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy.  
Výbor bude projednávat s vedením školy další možnosti podpory ze strany Klubu rodičů. 
Například v letošním školním roce bude ZUŠ ve spolupráci s klubem rodičů usilovat o 
certifikaci „Rodiče vítáni“ – v certifikátu jde právě o podporu vzájemné komunikace školy 
a rodičů i značku školy otevřené rodičům.  
 

Výše členského příspěvku                                                                                                           
Výbor rodičů navrhuje příspěvek ve výši 150,- Kč na rodinu. Příspěvek se nezvyšuje. 
Příspěvek se bude hradit přímo na účet Klubu rodičů, který jsme zřídili u banky FIO 
(2900663167). Datum splatnosti členského příspěvku je od 13. 11. 2018 do 14. 12. 2018.                                                                          
 
Členská schůze schválila 
Plán činnosti výboru na školní rok 2018/2019.  
Členský příspěvek pro školní rok 2018/2019 ve výši 150,- Kč na rodinu. 
Návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019.  
 


