
Zápis 

 

ze  schůze sdružení KRAS konané dne 23. 10. 2014 

 
Přítomni:  - Mgr. Hana Peškarová předsedkyně správní rady 

  - Eva Nejedlá  místopředsedkyně správní rady 

  - Věra Potácelová zapisovatelka 

  - Eva Heinclová – účetní 

 

Omluveni:  Jana Filipková – člen dozorčí rady 

  Zuzana Pospíšilová – člen dozorčí rady 

 

1. Zahájení:  
Mgr. Hana Peškarová zahájila schůzi, přivítala všechny přítomné a seznámila 

účastníky s programem schůze. 

 

2. Volba do správní a dozorčí rady  
 Členové KRASu schválili nové složení správní rady:  

 

  Eva Nejedlá 

  Veronika Hetclová  

 

3. 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.  

 

4. Použití KRASu 
 

-  Příspěvek slouží k zajištění občerstvení pro děti při různých akcích školy,  

- dětem je hrazena doprava na soutěže a na přehlídky 

- startovné 

-  z prostředků KRASu jsou zajišťovány drobné dárky oceněným žákům školy 

- dárky a květiny absolventům školy 

- rekvizity pro lit. dramatický nebo taneční obor 

- kostýmy (popř. trička, boty, mikiny apod.) v tanečním oboru 

- případně nadstandartní materiál pro výuku ve výtvarném oboru 

- nadstandartní notový materiál 

 

 Členská schůze odsouhlasila výše uvedené použití KRASu, zároveň proběhla diskuze, 

zda absolventi školy mají nárok na dárek i květinu při ukončení 1. nebo 2. cyklu studia.  

 Bylo rozhodnuto, že květina bude poskytována všem absolventům, ale dárek obdrží 

pouze děti členů KRASu (kdo neuhradí příspěvek, nárok na dárek nemá) 

 Dále bylo rozhodnuto, že dopravu a startovné nebude KRAS hradit všem žákům školy, 

ale pouze těm, kteří uhradí příspěvek do KRASu. Vzhledem k tomu, že ZUŠ Mohelnice 

na základě vyhlášky 250/2000 Sb. nesmí žákům proplácet jízdné ani startovné, budou 

veškeré náklady hradit soutěžící sami. 

 Občerstvení na koncertech bude poskytováno všem účinkujícím žákům. 

  



5. Rozdělení dle oborů 
Proběhla diskuze, zda evidovat náklady u jednotlivých oborů. Účetní KRASu 

vysvětlila, že toto rozdělení je prakticky neproveditelné, a to z důvodu velké pracnosti (při 

koncertech školy nelze příspěvky rozdělovat). 

 

6. Informace o ekonomické situaci  
Paní Heinclová seznámila všechny přítomné s hospodařením školy: 

V roce 2013 byl hospodářský výsledek 13 175,15 Kč 

 

Přímy:  

 

- příspěvek od členů   19 050,- 

- výtěžek z besídek a koncertů  12 823,- 

- dotace     15 000,- 

- odkoupení mat. z bufetu       674,- 

- úroky            14,98 

celkem     47 561,98 

 

Výdaje:  

 

občerstvení pro děti    2 082,- 

materiál výtv. obor    2 175,- 

dárky a květiny pro absolventy  2 780,- 

závěs pro taneční obor   1 440,- 

doprava        232,- 

kurzovné HO       600,- 

bufet vč. občerstvení pro děti  3 461,- (výtěžek 4 256,-) 

vstupné lit. dram. obor     760,- 

členství Svaz mažor. a AZUŠ            2 800,- 

trička taneční    1 998,- 

fotografie a DVD taneční obor 1 500,- 

náklady na konání soutěže           12 500,- 

poplatky banka              1 356,83 

odměna za vedení úč.                 500,- 

ostatní (poštovné, kanc. potřeby)         202,-  

celkem:                                            34 386,83 

 

7. Vánoční koncert 
ZUŠ Mohelnice bude pořádat dne 16. 12. 2014 tradiční vánoční koncert. V letošním 

roce nebudeme vařit punč, protože náklady na suroviny stále stoupají a škola nemá dostatek 

zaměstnanců, aby zajistila organizaci koncertu včetně bufetu. 

 

8. 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  31. 10. 2014 

 

Zapsala: Věra Potácelová 


