VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
SRPŠ při ZUŠ Ořechov

„Když dáváš, nic neztrácíš. To co máš, se tím
naopak rozmnožuje.“
Antoine de Saint-Exupéry
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Základní údaje

Název sdružení:

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Ořechov

Sídlo:

Benešova 271 , 664 42 Modřice

Právní forma:

občanské sdružení

Instituce:

nezisková instituce sloužící domácnostem

Činnost:

činnost ostatních organizací sdružující osoby za účelem prosazování
společných zájmů j.n.

IČ:

48481700

Bankovní účet:

2800244 838/ 2010 u FIO banky, a.s.

Předseda:

Irena Pšeničková

Místopředseda:

Petr Kapitánik

Hospodář:

Irena Pšeničková

Kontrolní komise:

Vladimíra Holubová
Mgr. Radmila Obdržálková
Jitka Vondrová

Kontakty:

telefon: 723 627 389
e-mail: irena@psenickova.cz
webové stránky: www.zusmore.cz

Datum vzniku:

31.01.1958

Datum registrace na MV ČR:

23.04.1993 , pod reg.č. VS/1-20342/93-R

Datum registrace v RES ČSÚ:

01.07.1993

Datum registrace změny stanov: 01.11.2011

Předkládá:

Výbor sdružení

Zpracovala:

Irena Pšeničková, předseda a hospodář sdružení
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Vznik sdružení
Když sedm let po zřízení tehdejší hudební školy v Ořechově, vzniklo v roce 1958 Sdružení rodičů
a přátel školy, možná nikdo nečekal, že bude fungovat i za padesát let. A přece je tomu tak.
Již 54 let tato organizace, byť s malými přestávkami, pracuje, nezanikla a díky zájmu rodičů se
stále více zapojuje do života Základní umělecké školy.
V posledních dvaceti letech prošlo sdružení několika změnami - k těm nejpodstatnějším
patří jeho registrace na Ministerstvu vnitra ČR, kdy se v roce 1993 stalo občanským sdružením.
Následně mu bylo v témže roce, jakožto právnické osobě s vlastní právní subjektivitou, Českým
statistickým úřadem přiděleno identifikační číslo. V roce 2011 bylo sdružení nuceno zřídit své
sídlo na nové adrese. Zároveň se rozhodlo i pro sepsání nových stanov a tak vznikl právní
dokument, který vyjadřuje současné potřeby sdružení a jeho členů. Tyto změny byly MV ČR bez
výhrad akceptovány.
Platné znění stanov je uvedeno na internetových stránkách sdružení www.zusmore.cz a originální
dokument je uložen v sídle organizace.

Charakteristika sdružení
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým a nepolitickým sdružením fyzických
a právnických osob, na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona
č. 300/1990 Sb.
Je samostatnou právnickou osobou a jako takové je oprávněno jednat na svou odpovědnost
a svým jménem v obchodních vztazích, samostatně hospodařit a rozhodovat o své vnitřní
struktuře.
Je organizačně i ideově nezávislé na státních orgánech, politických, církevních a podobných
subjektech či na jiných právnických nebo fyzických osobách.

Poslání a cíle sdružení
Poslání a cíle sdružení, se od minulého století nijak nezměnily. Důkazem může být skutečnost,
že i v dnešní době vznikají organizace se stejným názvem. Zkratka SRPŠ, prostě nejlépe vystihuje
charakter a účel, pro který byla příslušná organizace vytvořena.
Bez ohledu na to, že už sám název vyvolává určité emoce, ať už kladné nebo záporné a bez
ohledu na zdání, že se v případě těchto sdružení jedná o přežitek doby dávno minulé, přesto
všechno řešíme záležitosti ryze současné a aktuální.
Základním cílem našeho sdružení je materiální a organizační podpora vzdělávací činnosti ZUŠ
a její spolupráce s rodinami žáků a ostatní veřejností.
Dále je to organizování vlastní vzdělávací činnosti a v neposlední řadě i spolupráce s dalšími
občanskými sdruženími podobného zaměření.
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Členství a orgány ve sdružení
Členství v naší organizaci je zcela dobrovolné.
Řádným členem sdružení se může stát jak fyzická tak právnická osoba, která souhlasí se
stanovami a cíli sdružení a je ochotna plnit své členské povinnosti.
Sdružení může udělit i čestné členství, které zachovává stejná práva a povinnosti jaké mají ostatní
členové, jen placení příspěvků se na čestného člena nevztahuje. V současné době má naše
sdružení 9 řádných členů; čestné členství dosud nebylo uděleno.
Členská schůze – je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně dvakrát ročně. Mimo jiné
schvaluje stanovy, volí výbor i kontrolní komisi, schvaluje předkládané zprávy a rozhoduje
o přijetí či vyloučení členů sdružení.
Výbor sdružení – řídí činnost sdružení. Tříčlenný výbor je volený na pětileté období:
- předseda - zastupuje sdružení, vydává stanoviska, činí právní úkony, podepisuje smlouvy.
- místopředseda – zastává povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti.
- hospodář – vede účetnictví sdružení, vybírá členské příspěvky.
Kontrolní komise – provádí kontrolní činnost hospodaření sdružení, správy majetku, plnění
usnesení členské schůze, upozorňuje na nedostatky a navrhuje jejich řešení. Tříčlenná komise je
volena na pětileté období.

Činnost sdružení, významní dárci
Veškerá činnost sdružení směřuje k plnění cílů zakotvených ve stanovách.
Je rozdělena do dvou základních skupin na činnost hlavní a doplňkovou a následně pak na
jednotlivé akce; činnost správní je vykonávána v rámci celého sdružení (viz. graf).

SRPŠ při ZUŠ
SPRÁVNÍ činnost
HLAVNÍ činnost

KURZY uměleckého
vzdělávání

ODMĚNY pro účinkující a
absolventy

DOPLŇKOVÁ činnost

Kaštánkové veselí

Vánoční tvoření

HLAVNÍ ČINNOST
Nejvýznamnějším počinem našeho sdružení je pořádání kurzů uměleckého vzdělávání.
K jejich otevření nás vedl zvýšený zájem o umělecké vzdělání ze strany obyvatel Modřic,
Ořechova a jejich blízkého okolí a snaha pomoci ZUŠ v době, kdy byla kapacita školy již
naplněna a další uchazeči proto přijati být nemohli.
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Kurzy jsou výsledkem úzké spolupráce s ředitelem školy Mgr.Petrem Křivánkem, kdy po vytvoření
jasné koncepce, učinilo sdružení potřebné administrativní kroky nutné k tomu, aby se mohlo
začít.
V září 2012 tak bylo v 1.pololetí školního roku 2012/2013 otevřeno 5 kurzů, které navštěvovalo
celkem 24 dětí. Výuka probíhala v budovách umělecké školy v Modřicích i v Ořechově a to
v oborech: Hra na nástroj - kytara, Malé notičky - hudební přípravka a Taneční kolečko (viz. graf).

Počet dětí navštěvujících jednotlivé kurzy
- 1.pololetí, šk.rok 2012/2013
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Počet dětí

5
4
3

Hra na kytaru Modřice
Hra na kytaru Ořechov
Malé notičky Modřice

2

2

2

Malé notičky Ořechov
Taneční kolečko Ořechov

1
0
1. pololetí

Odměny pro účinkující se již staly příjemnou samozřejmostí a je těžké odhadnout, jestli z ní mají
větší radost děti nebo členové sdružení.
Žáci, kteří účinkují na koncertech, vystoupeních nebo soutěžích a ti, jejichž práce ve škole byla
podle pedagoga významná nebo celoročně vynikající, dostávají za odměnu sladkosti, slevové
kupóny nebo lístky na různé umělecké akce.
V březnu 2012, byl členskou schůzí jednohlasně schválen příspěvek na nákup dárku a kytičky pro
absolventy školy, v maximální výši 450,-Kč. Absolventům, kteří prezentují svou dovednost
a kumšt na absolventských koncertech, výstavách a vystoupeních, tak jejich pedagogové za
finanční podpory našeho sdružení kupují drobné pozornosti jako upomínku, na tento pro ně tolik
významný okamžik. V měsících dubnu až červnu, tak absolvovalo 23 žáků školního roku
2011-2012.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Kaštánkové veselí je podzimní festival dětského umění a je realizován společně s občanským
sdružením založeným při Základní škole v Modřicích. Koná se ve venkovním areálu Pod Kaštany
a město Modřice přispívá bezplatným zapůjčením celého areálu i obřího stanu, který kryje
posezení pro diváky. Ročník 2012 byl prvním v řadě a vzhledem k diváckému ohlasu lze
předpokládat, že se stane trvalou součástí kulturního programu Modřic.
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Naším dalším úspěšným projektem je Vánoční tvoření – výroba adventních věnců. Ve stylovém
prostředí učebny výtvarného oboru v budově ZUŠ v Modřicích, se před první adventní nedělí
uskutečnilo tvořivé setkání, kde si maminky, babičky a jejich děti a vnoučata vlastnoručně
vyrobily adventní věnec na sváteční stůl. Štědrým partnerem nám byla firma
Zahradnické centrum Brabec s.r.o., která zdarma poskytla jedlové chvojí a další potřeby pak za
zvýhodněnou cenu. Díky velkému zájmu ze strany účastnic, bude akce pořádána opakovaně.

VÝZNAMNÍ DÁRCI
Stejně jako u jiných neziskových organizací mají největší podíl na příjmu našeho sdružení štědří
dárci a drobní přispěvatelé. Jejich podpora je pro nás významná a dlužno dodat i nezbytně nutná.
Všichni jsou uvedeni na internetových stránkách sdružení a patří jim náš velký dík.
Dovolujeme si zde zmínit jména těch nejvýznamnějších:

-

Zahradnické centrum Brabec s.r.o.

-

TOPVET - MVDr. Jiří Pantůček

-

město Modřice
Jitka Vondrová, Brno
Ivan Pšenička, Modřice
Romana Kasparová, Kuřim

Prezentace sdružení na veřejnosti
Hlavní prezentace sdružení probíhá na internetových stránkách ZUŠ Ořechov www.zusmore.cz,
kde máme svůj vlastní oddíl, jehož obsah je zcela v pravomoci vedení SRPŠ.
Kromě vizitky O nás a Základních údajů včetně platných stanov, jsou v menu i upoutávky na námi
pořádané akce - Bylo, je a bude, Fotogalerie se snímky z akcí, které již proběhly a Okénko, kde
jsou všechny články, které vyšly v Modřickém zpravodaji (periodikum města Modřice).
V rubrice Děkujeme, chválíme pravidelně doplňujeme jména všech dárců a přispěvatelů, kteří
nám poskytují finanční částky nebo jinou formu podpory.
Na pravidelných členských schůzích jsou pořizovány zápisy, jejichž znění si může zájemce
přečíst v rubrice Zápisy ze schůzí a nově k nim přibudou i Výroční zprávy.
Jak již bylo uvedeno výše, publikuje sdružení články v Modřickém zpravodaji, který vychází jako
měsíčník, s výjimkou dvojčísla o prázdninách. Píšeme o dění ve sdružení, upozorňujeme na
chystané členské schůze nebo anoncujeme námi pořádané akce, včetně pozvánek.
Občas je článek vytištěný i v Ořechovském a Syrovickém zpravodaji, ale úskalím je malý počet
vydání. Uzávěrky bývají zpravidla v době, kdy termín akce buď není znám nebo číslo vychází
v době, kdy už je po akci, ale v době uzávěrky ještě nebylo co hodnotit.
Ovšem i obyvatelé těchto obcí mají k informacím z našeho sdružení přístup. Rodiče dostávají
pozvánky v písemné podobě, kdy je děti obdrží ve vyučovací hodině od svých pedagogů.
Všechny informace a sdělení jsou navíc vyvěšeny na nástěnkách ve všech budovách školy
a v Modřicích navíc i ve venkovní vitríně na budově.
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Vedení účetnictví, výsledky hospodaření, úč.závěrka 2012
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Naše sdružení vede účetnictví v plném rozsahu (dále jen účetnictví) a to i přes zákonem danou
možnost vést jej pouze v rozsahu zjednodušeném.
Účetnictví zpracováváme v účetním programu Money S3 live, který je cenově dostupný,
komplexní a uzpůsobený potřebám neziskové organizace. Byl zakoupen poté, co se začaly
pořádat Kurzy uměleckého vzdělávání, kdy bylo nutné podrobné členění činnosti sdružení.
Přehledné sledování nákladů a výnosů jednotlivých činností, je rovněž praktické pro účely
výpočtu a odvodu daně z příjmu právnických osob (DzPPO).
Při zpracování daňového přiznání k DzPPO, využilo sdružení služeb daňové poradkyně
Ing. Ivany Vévodové, která na základě udělené plné moci převzala dohled a zodpovědnost nad
zúčtováním dokladů roku 2012 a zároveň posunula podání daňového přiznání až na druhý termín
k 30. 6. 2013. Díky této kontrole bylo ověřeno, že sdružení při zpracování jednotlivých účetních
případů postupuje správně a může stejným způsobem pokračovat i v budoucnu.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ
příjmy
členské příspěvky
dary

PŘÍJMY
CELKEM
1 780,00 Kč
12 050,00 Kč

úroky z bankovního účtu
HČ 01- Kurzy uměleckého vzdělávání
DČ - Vánoční tvoření
dohromady

1,98 Kč
16 904,57 Kč
3 424,00 Kč
34 160,55 Kč

výdaje

materiál

služby

mzdové
náklady

VÝDAJE
CELKEM

HČ 01- Kurzy uměleckého vzdělávání

168,40 Kč

1 407,20 Kč

17 394,00 Kč

18 969,60 Kč

HČ 02 - Odměny a příspěvek pro ABS

15 212,20 Kč

523,60 Kč

- Kč

15 735,80 Kč

DČ - Kaštánkové veselí

2 938,20 Kč

2 789,60 Kč

- Kč

5 727,80 Kč

DČ - Vánoční tvoření

4 094,86 Kč

523,60 Kč

- Kč

4 618,46 Kč

22 413,66 Kč

5 244,00 Kč

17 394,00 Kč

45 051,66 Kč

dohromady
stav pokladny k 31.12.2012
stav účtu k 31.12.2012

3 634,00 Kč
135,98 Kč
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ROKU 2012
ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU, částky jsou uvedeny v tisících
Stav k 1.1.2012
A.

Stav k 31.12.2012

DLOUHODOBÝ MAJETEK

0

0

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

0

6

B.
I.

Zásoby

0

1

II.

Pohledávky

0

0

III.

Krátkodobý finanční majetek

0

5

IV.

Jiná aktiva

0

0

AKTIVA CELKEM

0

6

Stav k 1.1.2012
A.

Stav k 31.12.2012

VLASTNÍ KAPITÁL

0

10

I.

Vlastní jmění

0

10

II.

Výsledek hospodaření

0

0

CIZÍ ZDROJE

0

7

B.
I.

Rezervy

0

0

II.

Dlouhodobé závazky

0

0

III.

Krátkodobé závazky

0

0

IV.

Jiná pasiva

0

7

PASIVA CELKEM

0

17

VÝSLEDOVKA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU, částky jsou uvedeny v tisících
Činnost
Hlavní
A

I.

Spotřebované nákupy

II.

Služby

III.

Hospodářská
22

-

5

-

Osobní náklady

17

-

IV.

Daně a poplatky

0

-

V.

Ostatní náklady

0

-

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

0

-

VII.

Poskytnuté příspěvky

0

-

VIII.

Daň z příjmu

0

-

44

-

NÁKLADY CELKEM

10

B

I.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

20

-

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob

0

-

III.

Aktivace

0

-

IV.

0

-

V.

Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných
položek

0

-

VI.

Přijaté příspěvky

14

-

VII.

Provozní dotace

0

-

VÝNOSY CELKEM

34

-

C

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM

-10

-

D

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ

-10

-

Závěrečné slovo předsedkyně
Pro organizace jako je ta naše se obecně vžil přívlastek nezisková a to i přesto, že zákon tento
termín vlastně nezná. A skutečně nic nekupujeme, neprodáváme ani nic nevyrábíme a přece
vytváříme hodnoty.
Jsme malé sdružení a zdá se, že seznam členů se ustálil na číslici 9 na dlouhou dobu. Přesto
pořádáme akce jak pro děti ZUŠky, tak i pro širokou veřejnost a jsme pozitivně vnímáni nejen žáky
školy a jejich rodiči, ale i ostatními obyvateli obcí kde působíme. Důkazem je jejich zájem
a finanční podpora naší činnosti.
Spolupráce s pedagogickým sborem ZUŠ Ořechov probíhá na základě vzájemné důvěry a úcty a je
naší prioritou, aby její výsledky byly ku prospěchu umělecké školy a všech, kteří k ní patří – žáků,
rodičů i pedagogů.
Závěrem bych chtěla našim členům poděkovat. Pustili se do práce, která je nelehká - vyžaduje od
nich čas, obětavost i laskavé srdce a oni ji dělají rádi. Bez toho by to totiž nešlo.
Irena Pšeničková, předsedkyně výboru sdružení
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