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Zápis ze schůze SRPŠ při ZUŠ Jablonné n. Orlicí dne 23. 4. 2018 

 

Přítomni: p. ředitel Serbousek, p. Balážová, p. Hrdinová, p. Krátká, p. Nepustilová,  

                       p. Marešová, p. Vondráčková. 

 

Nepřítomni omluveni: p. Fajtová. 

___________________________________________________________________________ 

 

Stav pokladny ke dni: 31. 3. 2018  11.857,- Kč 

Stav na BÚ ke dni:  31. 3. 2018  40.709,38 Kč 

 

1. Zpráva z činnosti únor 2018 – duben 2018 - nákupy ze SRPŠ: 

 

Proběhlé akce ZUŠ: 20. 2. 2018 5. Koncertík žáků 

   22. 2. 2018 6. Koncertík žáků 

   21. 3. 2018 Návštěva dětí z MŠ Hradisková 

   22. 3. 2018 Návštěva dětí z MŠ Bystřec + Nábřežní 

   28. 3. 2018 Návštěva dětí z Montessorri klubu 

   10. 4. 2018 7. Koncertík žáků 

   19. 4. 2018 2. třídní přehrávka 

   20. 4. 2018 Koncert 4ZUŠ v Letohradě 

 

2. Plánované nejbližší akce školy: 

 26. 4. 2018 v 17:00 hodin – Absolventský koncert žáků II. stupně v sále ZUŠ (Matěj 

Balážj, Antonín Siatka, Šárka Tejklová). Služba Balážová, Hrdinová, vstupné dobrovolné, 

pomoc s předáváním pamětních listů, květin a upomínkových předmětů, pomoc s přípravou 

občerstvení, mytí nádobí, úklid). Pohoštění po koncertě ve společenském sále v kině 

(prostor po bývalém TO).  

 27. 4. 2018 Mezinárodní den tance na náměstí – od 16:30 hodin 

 30. 4. 2018 jedou naše dvě tanečnice soutěžit do Hlinska na Krajské kolo soutěže ZUŠ 

do Skutče – zaplatit občerstvení + dopravu 

 3. 5. 2018 v 17:00 hodin – Absolventský koncert žáků I. stupně v sále kina. Služba: 

Martina Balážová, Jitka Hrdinová a Daniela Marešová (vstupné dobrovolné, pomoc 

s předáváním pamětních listů, květin a upomínkových předmětů, pomoc s přípravou 

občerstvení, mytí nádobí, úklid). Pohoštění po koncertě ve společenském sále v kině 

(prostor po bývalém TO). 

 18. 5. 2018 v 17:30 hodin – koncert orchestru ZUŠ v sále kina. Z prostředků SRPŠ bude 

hrazeno natáčení videa a zvukař. Služba: Martina Balážová a Iva Vondráčková 

 24. 5. 2018 – OPEN ZUŠ. Viz bod č. 4. 

 Nadále pokračují třídní přehrávky všech učitelů 
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 14. a 15. 6. 2018 Tanec v rytmu srdce. Vždy od 18:00 hodin. 15. 6. budou ještě dopolední 

představení pro ZŠ a MŠ od 8:30 a od 10:00 hodin. Vstupné 60,- / 30,- stejné jako 

v minulých letech. Předprodej vstupenek Informační centrum.  

      Služby: 14. 6. Vendula Krátká a Martina Balážová. 15. 6. dopoledne Blanka Fajtová a  

      Radka Nepustilová, večer Radka Nepustilová a Martina Balážová. Večer po představení  

      bude ve společenské místnosti v kině after party (stejně jako po absolventských  

      koncertech) – občerstvení budou mít na starosti maminky absolventek a na vrub SRPŠ  

      bude zakoupeno pití (víno, džusy, minerálky, káva, čaj...). Občerstvení bude zakoupeno 

      i pro účinkující na dopolední představení – džusík (příp. minerálka s malými kelímky),  

      perník (sušenka). Na žádost maminek budou v pátek dopoledne děti označeny – kdo půjde  

      sám domů, kdo jde na oběd s učitelem ze ZUŠ, kdo bude vyzvednut. 

 

3. Ředitel poděkoval paní předsedkyni SRPŠ Martině Balážové za pomoc 

s vytvořením upomínkových předmětů pro absolventy ZUŠ. 

 

4. Výbor vedl diskuzi o OPEN ZUŠ 24. 5. 2018. Sraz členek SRPŠ na koupališti v 15:30 

hodin. Výbor se shodl na výrobě toustů – (máslo, sýr, salám, toust. chléb, rajčatová 

šťáva - Lidl). Ve stánku budou zajištěny nápoje – káva, čaj, minerálky, džusy, vody, 

nealko pivo. Dále budou objednány koláčky. Pitíčka (malé džusy), tyčinky, brambůrky, 

ovocné pendreky. Budou potřeba i papírové ubrusy, ubrousky, papírové sáčky, pytle na 

odpad, igelitové sáčky, kelímky na nápoje (různé velikosti i na kávu, čaj), cukr, citron, 

smetana do kávy, „míchátka“, cca 20 minerálek pro děti a učitele na stanovištích, nůžky, 

nože, otvíráky, utěrky, chňapky, kleště, tácy, prkénka… Objednávka zboží přes Radku 

Nepustilovou – družstvo Drusona. Služba – všechny členky výboru. 

 

Návrh termínu příští schůzky – 9. 10. 2018 v 18:30 hodin v sále ZUŠ. 

 

  

 

 

 

           Zápis provedl 

           David Serbousek 


