Dobrý den Vám všem.
V návaznosti na schůzku Rady rodičů, která proběhla 17.1.2013, bych rád poděkoval těm,
kteří se zúčastnili a pro všechny pak shrnul pár základních bodů, které byly probrány.
" Činnost " Rady rodičů: jde o dobrovolné sdružení, jehož cílem je podpora činnosti dětí na
ZUŠ řekněme nad rámec standardní výuky.
Aktuálně šlo v podstatě o jedinou věc a tou byl příspěvek na školní rok 2012/2013 ve výši
200 Kč/rodinu – je to příspěvek do rady rodičů nikoli pro školu, který jsme odsouhlasili a který
snad již všichni zaplatili. Výsledky hospodaření s prostředky rady jsou dostupné na stránkách
školy a o jejich vedení se stará paní Halászová.
Vzhledem k plánovaným akcím v tomto roce - viz přehled níže, které s sebou přinášejí
finanční nároky, jsme byli paní ředitelkou požádání o další případné aktivity, které by škole
pomohly - zejména pomoc při zajišťování sponzorských darů či příspěvků a osobní pomoc
při organizaci některých akcí.
Sponzorské dary: od sladkostí, přes květiny až po upomínkové předměty předávané
účinkujícím dětem, případně i různé kancelářské potřeby využívané na škole, či finanční
prostředky.
Jako protislužba pro sponzory může být nabídnuto např. předtančení na firemních akcích,
hudební představení apod., případně prezentace firmy na pořádaných akcích nebo v
prostorách školy.
Aktuálně zazněl požadavek i na zajištění zkušenějšího člověka pro fotografování či
natáčení pořádaných akcí.
Pokud by tedy kdokoli z Vás měl možnost zajistit nějaký sponzorský dar, sponzora nebo
výše zmíněného fotografa, bylo by moc fajn tuto pomoc zrealizovat. Konkrétní podmínky
případné spolupráce by byly řešeny s paní ředitelkou.
Samozřejmě jsou vítány i další nápady ....
O případných požadavcích na osobní pomoc při organizaci koncertů budeme informováni.
Výše příspěvků z fondu sdružení na nájmy a květiny (viz. požadavek níže) na jednotlivé
koncerty budou stanoveny dle aktuálního stavu účtu.
Tolik krátký sumář a brzy na některé z akcí na viděnou.
S pozdravem
Martin Klásek, předseda

Plánované termíny akcí:
28.2.2013 koncert Vycházející hvězdičky
- DK Akord, v 17,00 hod. v hudebním sále
20.3.2013 galakoncert k 20. výročí školy
- DK Akord, v 17,00 hod. velký sál
6.5.2013 galakoncert k 20. výročí školy - absolventi a učitelé
– JKGO v 17,00 hod.
16.5.2013 koncert tanečního oddělení ZUŠ Ostrava – Zábřeh ve spolupráci se ZUŠ
Ostrava – Slezská Ostrava
– JKGO v 17,00 hod.
10.6.2013 galakoncert tanečního oddělení ZUŠ Ostrava – Zábřeh
– JKGO v 17,00 hod.

vstupné na všechny akce - 40,- Kč dospělí, 10,- Kč děti,

-

požadavek na radu rodičů: pronájmy sálu, květiny,
případně odměna pro účinkující (hvězdičky 28.2)

