Zápis
ze schůze sdružení KRAS konané dne 13. 11. 2012
Přítomni:

-

a ostatní členové
Omluveni: -

Mgr. Hana Peškarová
Eva Nejedlá
Jana Filipková
Věra Potácelová

předsedkyně správní rady
místopředsedkyně správní rady
člen dozorčí rady
zapisovatelka

Eva Heinclová – účetní
Martina Večerková
člen správní rady

1. Zahájení:
P. Jana Filipková zahájila schůzi, přivítala všechny přítomné a seznámila účastníky
s programem schůze.

2. Výše členského příspěvku
Výbor KRAS pracující při ZUŠ v Mohelnici rozhodl o výši příspěvku, který bude činit
100,- Kč na 1. dítě v rodině a 50,- Kč na druhé a další dítě. Navštěvují-li děti více oborů, bude
na domluvě s vyučujícími, kde tuto částku uhradí.
Příspěvek slouží k zajištění občerstvení pro děti při různých akcích školy, dětem je
hrazena doprava na soutěže a na přehlídky, z prostředků KRASu jsou zajišťovány drobné
dárky oceněným žákům školy, případně nadstandartní materiál pro výuku.

3. Oblastní kolo soutěže NŠ mažoretek
ZUŠ Mohelnice se má stát v roce 2013 pořadatelem oblastního kola Národního
šampionátu mažoretek. Tato akce je finančně velmi nákladná: musí se uhradit poplatek svazu
(na zajištění medailí a dárků pro vítěze), je nutno zajistit pronájem prostor v tělocvičnách,
pódium a kapely. Je třeba zajistit také uzavření ulic, kde bude probíhat defilé a průvod
soutěžících.
Akce je poměrně finančně nákladná, musíme proto oslovit případné sponzory, pokud
se nepodaří zajistit částku ve výši 20 – 25 tisíc korun, musíme pořadatelství odmítnout. Ze
sdružení by se neměly čerpat téměř žádné finanční prostředky – bude sestaven předběžný
rozpočet a náklady na organizaci soutěže pokryje startovné účastníků a sponzorské dary.
V případě konání akce prosíme rodiče o výpomoc. Je třeba zajistit bezpečnost dětí
během konání soutěže

4. Informace o ekonomické situaci
Informace o ekonomické situaci bude podána na příští schůzce rodičů, která se bude
konat v únoru - dubnu 2013.

5. Vánoční koncert
ZUŠ Mohelnice bude pořádat dne 20. 12. 2012 tradiční vánoční koncert.

6. Příspěvek na vybavení tanečního sálu
Členové KRASu schválili v minulém období příspěvek na nákup závěsů do tanečního
sálu. V současné době jsou na okně žaluzie, které zcela neplní svoji funkci a do místnosti je
večer vidět. Z prostředků školy již byla zakoupena masivní garnýž, která tíhu závěsů udrží.

7. Diskuze
Diskuze probíhala neformálně v průběhu celého jednání KRASu.
Závěrem předsedkyně KRASu p. Mgr. Hana Peškarová poděkovala všem přítomným
za jejich účast a pozornost.

V Mohelnici 14. 11. 2012
Zapsala: Věra Potácelová

