Výroční zpráva Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., o.s.
za rok 2010
Úvod

Poděkování sponzorům:

Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., o.s.

Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo: Pionýrská 20
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

PharmDr. Luděk Konvička, lékárna Na Krásně,
Valašské Meziříčí

Účet sdružení: 1763887329/0800
IČO sdružení: 62335375

Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., o.s. je občanské sdružení založené 14.10.1991 se záměrem
podporovat zapojení co nejširšího počtu dětí, mládeže, ale i dospělých do aktivní i pasivní účasti v
kultuře (především vážné hudby, divadla, klasického tance a výtvarného umění) v době volného
času.
Za tímto účelem:
•

všestranně podporuje činnost Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm (dále ZUŠ)

•

pomáhá pořádat soutěže pro žáky ZUŠ v jednotlivých oborech a pro další mladé umělce

•

vytváří podmínky pro co nejširší uplatnění dětského uměleckého projevu žáků ZUŠ na
veřejnosti

•

spolupořádá výchovné koncerty pro žáky základních škol na Rožnovsku

•

všestranně podporuje a organizuje vznik a další rozvoj orchestrů, sborů, komorních a
divadelních souborů

•

spolupořádá koncerty, výstavy, přehlídky a festivaly, besedy a krajinářské kurzy a
organizuje zájezdy na podobné akce

Orgány sdružení
Nejvyšším správním orgánem sdružení je Členská schůze. Členské schůze se může zúčastnit každý
člen sdružení. Členské schůze se konají pravidelně jedenkrát ročně. V roce 2010 mělo sdružení 13
členů. Členská schůze volí další orgány sdružení: Správní radu a Revizní komisi. V roce 2010 měly
toto obsazení:
Správní rada:
Karel Gardaš (předseda), Jana Kopřivová (jednatel), Zdeněk Šrajer (pokladník) a Petra Parmová
(účetní)
Revizní komise:
Hana Hajferová (předsedkyně), Pavla Kyšáková (členka) a Barbora Šebečková (členka)
Kompletní stanovy sdružení jsou k dispozici na webu sdružení na http://www.zusroznov.cz/ v
podsekci Sdružení přátel ZUŠ Rožnov p. R., o.s.

Činnost sdružení
V roce 2010 sdružení podporovalo žáky ZUŠ materiálně i finančně. Např. pořízením kostýmů,
tanečních bot, zaplacením příspěvků na dopravu, ubytování, občerstvení a účastnických poplatků na
soutěžích apod. Výběr z nejvýznačnějších akcí a soutěží, kterých se žáci zúčasnili s podporou
sdružení:
•

mezinárodní klavírní soutěž „Amadeus 2010“

•

celostátní kolo soutěže ve hře na klavír „Karlovarská Růžička“

•

ústřední kolo národní soutěže ve hře na dechové nástroje „Liberec 2010“

•

celostátní kolo soutěže ve hře na klavír „Prague Junior Note“

•

krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje

•

krajské kolo přehlídek literárnědramatických oborů

•

Den hudby

•

Den ZUŠ

Žáci ovšem nejsou jen příjemci financí, ale sami velkou měrou přispěli k plnění rozpočtu sdružení
na těchto akcích:
•

výchovné koncerty hudebního oboru

•

vystoupení orchestru „Junior Beskydská Muzika“

•

koncerty žáků

•

koncert absolventů

•

koncert bývalých žáků

•

vystoupení tanečního a literárnědramatického oboru

•

adventní koncerty

Z výtěžku se hradí podpora žáků a charitativní dary (např. z výtěžku adventních koncertů)

Finanční stránka
Sdružení nezaměstnává žádné pracovníky a tedy veškeré výdaje a příjmy se dějí z kmenové činnosti
sdružení (podpora žáků ZUŠ). V roce 2010 byly výnosy sdružení 179876,11,Kč a náklady
206397,Kč

Vize a plány do budoucna
Plány do budoucna je možné shrnout do několika bodů:
•

propagace sdružení mezi kulturní veřejností

•

propagace sdružení mezi rodiči žáků ZUŠ

•

získávání sponsorů z řad rodičů a veřejnosti

•

vyhledávání vhodných dotačních titulů aplikovatelných na předmět činnosti sdružení

