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Identifikační údaje: 

Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc 

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, 

vložka č. 13966. Datum nabytí právní moci – 7. ledna 2015 v Olomouci. 

Sídlo spolku: Geislerova 450/19, Hodolany, 779 00 Olomouc 

IČ: 03661997 

Právní forma: spolek 

Statutární orgán: předseda Mgr. Markéta Kvapilová, Husitská 311/14, 779 00 Olomouc 

Telefon/email: 777 432 135/info@campanella.cz 

Bankovní spojení: 2000727831/2010 

Informace na: www.campanella.cz 
 

Úvodem – poslání a cíl spolku. 

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA vznikl za účelem rozvoje spolupráce mezi školou 

a rodinou při výchově a hudebním vzdělávání dětí a mládeže – žáků ZUŠ, a také jako finanční 

podpora rozvoje Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc.             

Hlavní činností spolku je spolupráce s vedením ZUŠ při realizaci koncepce školy a propagace 

školy. Částečně se spolek podílí na zabezpečení hospodářských podmínek školy, v součinnosti 

s vedením školy pomáhá při organizování školních akcích (koncerty, koncertní zájezdy, 

přehlídky a festivaly). 
 

Činnost spolku v roce 2016. 

Stěžejní akcí, na které se spolek v roce 2016 podílel, bylo letní pěvecké soustředění sborů 

v Protivanově, 21. – 28. srpna 2016. Soustředění se zúčastnilo 65 žáků ZUŠ a 8 pedagogů. 

Poukaz byl v ceně 1900 Kč na účastníka (mladší žáci od 21. do 25. 8.) a 3500 Kč (starší žáci 

od 21. do 28. 8.), poplatky byly poukázány na účet spolku a ten potom hradil veškeré náklady 

akce (viz zpráva o hospodaření). V nákladech jsou zahrnuty položky od nákupu výtvarných 

potřeb, diplomů, výkresů, štětců, odměn pro děti a sportovní vybavení, přes ubytování a 

stravování účastníků, vybavení lékárničky, včetně dopravy a odměn pedagogickým 

pracovníkům, kteří nejsou zaměstnanci ZUŠ CAMPANELLA. 

V průběhu roku se uskutečnila řada akcí, na kterých se spolek podílel organizačně i finančně: 

- sborový karneval (nájemné Art Um centrum, Sokolská 7 a odměny pro děti do soutěží a her, 

honorář agentura Bavi) 

- celostátní přehlídka pěveckých sborů v Uničově (účastnický poplatek a část dopravy) 

- sborová soutěž „O cenu Miroslava Raichla“ v Pardubicích (účastnický poplatek a doprava) 
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- spolupráce při koncertech ZUŠ v Redutě (ladění klavíru, nahrávky z koncertů, technika) 

- výzdoba koncertního Geislerova sálu v ZUŠ (květiny) 

- Písňová soutěž B. Martinů v Praze (červen, účast 2 žáků, doprava, poplatek) 

- letní pěvecký tábor v Protivanově 21. – 28. 8. 2016 

- koncertní zájezd do Neschwitz (Německo) – samostatný koncert Červené Campanelly na 

Slavnostech světla (na pozvání za honorář, který pomohl uhradit náklady na dopravu) 

- pěvecká soutěž v ZUŠ Žerotín Olomouc (účast 7 žáků, poplatky) 

- spoluorganizace výchovných koncertů pro žáky 1. tříd v Redutě 22. 11. 2016 

- Interpretační soutěž Stonavská Barborka 1. 12. 2016 – účast a 1. místo dívčího dueta) 

- spolek se také finančně spolupodílí na odměňování provozních pracovníků při činnosti 

přípravných pěveckých sborů při úterních pěveckých zkouškách (na účet Spolku jsou posílány 

roční příspěvky na činnost dětí přípravných oddělení, které nejsou zatím žáky školy) 

- spolek byl spolupořadatelem tradičních sborových koncertů Campanelly 25. 4., 25. 10., 22. 

11., 13. 12., 18. 12. a 21. 12. – Reduta a Husův sbor. 
 

Záměry pro rok 2017. 

Prohlubování spolupráce s vedením ZUŠ při realizaci koncepce školy a její propagace, pomoc 

při organizování školních akcích (31. 1. sborový karneval, 21. 3. Jarní sborový koncert, 31. 3. 

Přehlídka sborů v Uničově, 26. 4. Perníkový festiválek Pardubice, květen 2017 výměna sborů 

Hradce Králové x Olomouc, 30. 5. účast na akci ZUŠ OPEN (kino Metropol), příměstský letní 

pěvecký tábor v Olomouci (14. – 18. 8.) a tradiční letní pěvecké soustředění sborů ve dnech 20. 

– 29. 8. 2017. 

Většinou se bude jednat o finanční spoluúčast při úhradě dopravy na jednotlivé akce a úhradu 

desetidenního letního pobytu. 
 

Členská základna. 

Ustavující schůze spolku 18. 11. 2014 se zúčastnilo 12 členů. Během roku 2015 se zvýšil 

počet členů spolku na 39 osob, v roce 2016 se počet členů snížil na 32 osob. Členství ve 

Spolku rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc je otevřeno všem zájemcům v průběhu 

celého roku, Členský poplatek je ve výši 200 Kč na rok. 
 

Poděkování. 

Děkuji všem členům Spolku rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc za organizační i 

finanční spolupráci v roce 2016. 

V Olomouci 18. 1. 2017     Mgr. Markéta Kvapilová 

              předsedkyně Spolku 


