
Zápis 

 

ze  schůze sdružení KRAS konané dne 6.10.2008 

 
 

Přítomni:  - Mgr. Hana Peškarová předsedkyně správní rady 
  - Martina Večerková člen správní rady 
  - Eva Nejedlá  místopředsedkyně správní rady 
  - Věra Potácelová zapisovatelka 
 
Omluveni:  - Jana Filipková člen dozorčí rady 
  - Miroslav Vitula zástupce rodičů 

- Eva Heinclová – účetní 
- Dagmar Obrusníková 

 
Zahájení: Mgr. Hana Peškarová 
 

1. Přivítala všechny přítomné, a seznámila účastníky s programem schůze. 
 
 

2. Volba správní a dozorčí rady 
 

Vzhledem k odchodu z KRASu paní Muzikantové a p. Schifferové proběhla nová volba 
členů do správní i dozorčí rady. 
 
Do správní rady byli zvoleni: 
 
předseda:  Mgr. Hana Peškarová 
místopředseda: Eva Nejedlá 
1. člen:  Dagmar Obrusníková 
2.člen:  Martina Večerková 
 
Do dozorčí rady byli zvoleni: 
 
1. Jana Filipková 
2. Jan Jeřábek 
3. Miroslav Vitula 
 
3. Výše členského příspěvku 

 
Výbor KRAS pracující při ZUŠ v Mohelnici rozhodl o výši příspěvku, který bude činit 100,- Kč 

na rodinu. Pokud navštěvuje školu z jedné rodiny více dětí platí se tato částka na rodinu. 
Navštěvuje-li dítě více oborů, bude na domluvě s vyučujícími, kde tuto částku uhradí.  

 
 
 



4. Informace o ekonomické situaci  
 
Informace o ekonomické situaci Klubu podala na základě podkladů p. Heinclové Věra 
Potácelová.  
Celkové příjmy do 31.8.2008 byly 74 235,- Kč, výdaje 55 190,50 Kč, čistý zisk KRASu byl 
19544,- Kč. 
 
Výnosy: 

- příjem za koncerty a představení       24 139,- Kč 
- příjem za Pohárovou soutěž (startovné a výtěžek z prodeje   30 836,- Kč 
- příspěvky do KRASu        14 760,- Kč  
- dotace na pořádání soutěže Mohelnická Píšťalka       5 000,- Kč 
 

Náklady na akce ZUŠ Mohelnice a KRASu: 
 
- představení o Popelce      4 534,50  
- Pohárová soutěž mažoretek   25 101,- 
- Mohelnická píšťalka      5 715,50 
- materiál VO       3 600,- 
- startovné, cestovné, mat. TO     4 500,- 
- Den matek –pronájem MKS, občerstv. dětí   2 159,- 
- dárky pro absolventy      3 007,50 
- zájezd DOM       1 862,- 
- náklady na koncert – moderátor    3 000,- 
- náklady na dopravu, kanc. potřeby aj.   1 711,- 
 

Finanční prostředky se čerpaly převážně na startovné, dárky pro absolventy, občerstvení pro 
děti při pořádání akcí školy.  

Pohárová soutěž mažoretek byla financována i prostřednictvím dotace MěÚ Mohelnice a 
také z prostředků ZUŠ Mohelnice. V roce 2009 se pravděpodobně z důvodu velké finanční i 
organizační náročnosti akce konat nebude.  

„Mohelnická píšťalka“, přestože byla mírně finančně prodělečná, byla velmi pěknou akcí 
pro všechny účastníky – děti, rodiče i učitele a rádi bychom tuto akci zorganizovali i v roce 
2009. 
 
5. Diskuze 
 

Diskuze probíhala neformálně a zapojili se všichni zúčastnění. Byli zde zástupci rodičů 
všech vyučovaných oborů – hudebního, výtvarného, tanečního, kromě literárně dramatického. 
 
Projednávaly se tyto připomínky: 
 

- návrh na upozornění na nepřítomnost učitele ve vyučování prostřednictvím SMS:  
je to téměř neuskutečnitelné vzhledem k počtu dětí v individuální výuce, situace 
bude projednána na poradě učitelů – každý učitel si musí zajistit vzkaz dětem sám, u 
kolektivní výuky telefonicky oslovujeme ředitele škol v okolních obcích. Není 
možné zajistit informaci o nepřítomnosti dříve než za 24 hodin.  

 
- vzhledem k nízké účasti je potřeba oslovit více rodičů, aby se zapojovali do činnosti 

Klubu. 



- byla opět projednávaná problematika bezpečnosti před ZUŠ. Před školou parkují 
auta a mezi nimi děti přecházejí na druhou stranu ulice, řidiči aut, které přijíždí 
z levé strany, je nevidí. Na ulici není ani umístěna značka, která by řidiče 
upozorňovala na přecházení dětí. Navíc parkující auta neumožňují nakládání a 
vykládání materiálu (reprobedny, hudební nástroje, kancelářský papír aj.). Problém 
je i u zájezdů – kvůli dlouhodobě parkujícím autům zde nemůže stát autobus a děti, 
které nastupují, občas pobíhají mezi školou a autobusem po náměstí. 
Bylo rozhodnuto, že zástupci rodičů budou informovat o této situaci MěÚ Mohelnice 
a pokusí se tuto situaci vyřešit. 

- je nutno více podporovat děti, aby se zúčastňovaly soutěží a přehlídek, z tohoto 
důvodu je v letošním roce uspořádán koncert s vyhodnocením a oceněním nejlepších 
žáků školy 

- klimatizace atelieru – bude řešena současně s přestavbou soukromého bytu na učební 
prostory – problémem je nedostatek fin. prostředků na tuto přestavbu 

- rodiče se mohou kdykoliv obrátit s návrhy, náměty i problémy na ředitelku školy, 
popř. v kanceláři školy 

- další schůze KRASu byla stanovena na čtvrtek 5. února na 17.00 
 
 

6. Hlasování o návrzích 
 

- schválení návrhu o sjednání schůzky na MěÚ Mohelnice z důvodu vyřešení 
bezpečnostní situace před školou 

- schválení věcných darů a květin pro nejlepší žáky školy 
- schválení dárků a květin pro absolventy – i pro nečleny KRASu 
 

 
 

 
 
Poté předsedkyně KRASu poděkovala všem přítomným za jejich účast a pozornost. 

 
 
 
 
V Mohelnici 10.10.2008 
 
Zapsala: Věra Potácelová 


