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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. Významně se spolek podílí na zabezpečení hospodářských podmínek školy, členové 

spolku pomáhají při organizování školních akcích, kterými jsou pravidelné koncerty, koncertní 

zájezdy, přehlídky, festivaly nebo soutěže). 
 

Činnost spolku v roce 2017 - akce ZUŠ CAMPANELLA, na kterých se podílel Spolek 

rodičů a přátel školy od ledna do prosince 2017. 

♫ 31. 1. 2017 - karneval pro přípravná sborová oddělení Broučky a Berunky v Art Um centru  

♫ 21. 3. 2017 – tradiční Jarní sborový koncert za účasti všech sborových těles (prodej 

vstupenek na koncert a úhrada nákladů spojených s organizací) 

♫ 25. 3. 2017 - Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky – 2. ročník dětské pěvecké soutěže J. 

Křičky, pro děti od 9 do 12 let v ZUŠ Mšeno. Soutěže se účastnilo 35 zpěváků z ČR, 1. 

místo obsadila Lucie Kudrnová ze ZUŠ CAMPANELLA (zaplacena doprava do Mšena) 

♫ 29. 3. 2017 – VII. Polsko – Česká soutěžní přehlídka nejmladších flétnistů v polském městě 

Glucholazy - účast žáků Mgr. M. Dvořákové – František Zapletal, Anežka Procházková a 

Dana Kylarová, v konkurenci 45 soutěžících obsadil 3. místo F. Zapletal, čestné uznání 

obdržela D. Kylarová (zaplacena doprava do Polska) 

♫ 31. 3. 2017 - Soutěžní přehlídka pěveckých sborů Uničov, krajské kolo, účast sborů Zelená 

a Červená Campanella pod vedením Mgr. A. Králová, oba sbory zlaté, Červená Campanella 
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postup do Celostátní přehlídky sborů v Uničově 27. 5. 2017 (částečná úhrada dopravy a 

občerstvení žáků) 

♫ 26. 4. 2017 - Perníkový festiválek Pardubice – účast sboru Berunky pod vedením Mgr. D. 

Vrajové – první koncertní vystoupení sboru Berunek mimo Olomouc, první velká zkušenost 

ze zpívání mimo region (zaplacena doprava, spoluúčast rodičů 100 Kč na dítě) 

♫ tradiční výměnný pobyt sborů Zelená a Červená Campanella se sborem z Hradce Králové 

(ZUŠ Jitro) – 12. – 14. 5. 2017 Olomouc v Hradci Králové, v Hradci Králové, 19. 5. – 21. 

5. Hradec v Olomouci, koncert 19. 5. v Kapli VZŠ Pöttingea  (úhrada dopravy autobusem, 

nájmu Kaple a částečných nákladů spojených s pobytem sboru v Olomouci – vstupné) 

♫ 30. 5. 2017 - ZUŠ OPEN – Celorepublikový svátek ZUŠ, ZUŠ CAMPANELLA 

organizovala v rámci tohoto dne dvě akce. Dopoledne od 9,30 do 11,30 hodin v ArtUm 

centru v Olomouci „Dopolední večírek“  - program pro olomoucké seniory – beseda 

s ředitelkou ZUŠ CAMPANELLA a koncert Červené Campanelly, (úhrada obědů pro 

zpěváky), odpoledne od 16 do 18 hodin pak komponovaný pořad v Kině Metropol 

„Zpíváme s CAMPANELLOU“ (z prostředků Spolku uhrazena technika a doprava) 

♫ 2. – 4. 6. 2017 se účastnila v soutěži Pražský pěvec žákyně Kateřina Marjáková ze třídy 

Mgr. L. Polanského, DiS. (hrazena doprava do Prahy a zpět) 

♫ 15. 6. Koncert žáků ZUŠ CAMPANELLA v Domově seniorů v Prostějově - vystoupení žáků 

ze tříd Mg. M. Dvořákové a Bc. Pavlíny Bonkové, DiS., třicetiminutový program se skládal 

střídavě z výstupů sólových zpěváků, dueta, hry na zobcovou flétnu a na klavír (příspěvek na 

dopravu) 

♫ 20. – 29. 8. 2016 se uskutečnilo pěvecké soustředění v Cakově, v areálu zařízení DDM 

Litovel. Akce, přímo pořádané Spolkem rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc se 

zúčastnilo 60 žáků a 6 pedagogických pracovníků. Finanční prostředky od všech účastníků 

byly poukázány na účet Spolku a veškeré náklady spojené s pěveckým soustředěním pak 

byly zaplaceny z účtu Spolku (ubytování, stravování, mzdy pedagogických pracovníků i 

personálu, doprava, atd.) 

♫ 23. 9. – 50 let Campanelly – akce k jubileu sboru (částečná úhrada technických prací a 

dopravy) 

♫ 6. – 7. říjen 2017 – mezinárodní soutěž v Žilině – Červená Campanella získala zlato (ze 

Spolku se částečně platilo ubytování a doprava, spoluúčast rodičů 750 Kč na dítě) 

♫ 17. 10. a 4. 12. Podzimní a Adventní koncerty – prodej vstupenek, z příjmu za vstupné se 

hradí náklady spojené s organizací koncertu) 

 



 

♫ Smlouva mezi MFO a Spolkem na 2 výchovné koncerty 20. 12. 2017 (honorář na účet 

Spolku ve výši 5000 Kč) 

♫ Z finančních prostředků Spolku se hradí 2x do roka služby ekonomky, uklízečky, vrátných 

a sbormistryně Broučků 

 

Záměry pro rok 2018. 

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

při organizování školních akcích, např. 30. 1. sborový karneval pro přípravná sborová oddělení, 

10. 4. Jarní sborový koncert, Přehlídka sborů v Uničově, výměna sborů Hradce Králové x 

Olomouc, 24. 5. zapojení do projektu ZUŠ OPEN, příměstský letní pěvecký tábor v Olomouci 

(6. – 10. 8.) a tradiční letní pěvecké soustředění sborů ve dnech 20. – 29. 8. 2018 (Cakov). 

Počítá se také s  pravidelnými koncerty – Podzimní sborový koncert a dva koncerty vánoční. 

Nejvýznamnější akcí by měla být účast CAMPANELLY na 66. ročníku mezinárodního 

festivalu sborů v belgickém městě Neerpelt ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2018. Na tuto akci, která 

bude finančně nákladná, bude Spolek žádat o příspěvek z dotačního programu Olomouckého 

kraje. 

Předpokládáme, že Spolek bude přiměřeně svým výsledkům finančně podporovat většinu akcí 

školy. 
 

 

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, v roce 2017 bylo členů 

34. 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.  

Přivítáme rádi nové členy a jejich nápady na posílení spolupráce 

 
 

Poděkování. 

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

finanční spolupráci v roce 2017. 

 

 

V Olomouci 9. 1. 2018     Mgr. Markéta Kvapilová 

              předsedkyně Spolku 


