Spolek rodičů a přátel Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc
Výroční zpráva za rok 2018
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 2018 - akce ZUŠ CAMPANELLA, na kterých se podílel Spolek
rodičů a přátel školy od ledna do prosince 2018.
» 30. 1. 2018 - karneval pro přípravná sborová oddělení Broučky a Berunky
» 25. 1. 2018 - školní soutěžní přehlídka Olomoucký zvoneček v sólovém zpěvu
» 14. 2. 2018 - školní soutěžní přehlídka Olomoucký zvoneček – hra na zobcovou flétnu
» 22. 2. 2018 - Přehlídka talentovaných klavíristů v Litovli (účast F. Zapletal, 2. roč.)
» 21. 3. 2018 mezinárodní flétnová soutěž Glucholazy Polsko, účast 4 žáků, ocenění 1. až 3.
místo a 1 čestné uznání
» 24. 3. 2018 Pěvecká soutěž J. Křičky Mšeno - účast 3 zpěvaček, ocenění 2. místo a čestné
uznání

» 7. 4. 2018 – W. A. Mozart: Requiem – koncert a vzpomínka na Jiřího Klimeše, zesnulého
zakladatele ZUŠ CAMPANELLA
» 10. 4. 2018 - Jarní sborový koncert v Redutě – účast všech sborů
» 10. 4. 2018 - Přehlídka talentovaných klavíristů v ZUŠ Zábřeh n. Mor
» 20. 4. Zelená Campanella – účast v Krajské přehlídce pěveckých sborů v Uničově (zlaté
pásmo)
» 21. a 22. 4. 2018 - vystoupení sborů Zelená a Červená Campanella na Olomouckém
tvarůžkovém festivalu (Dolní náměstí, akce SmOl)
» 27. 4. – 3. 5. 2018 – koncertní zájezd Červené Campanelly do Německa, Belgie a
Lucemburska, soutěž v Neerpeltu (sbor získal zlato)
» 24. 5. ZUŠ OPEN – akce školy: „Dědo, babi, pojďte zpívat s námi“ – sbory Campanelly
zpívali seniorům v Olomouckém kraji. Červená Campanella v Penzionu Pohoda Olomouc –
Chválkovice, Zelená Campanella – Penzion František v Náměšti na Hané a Domov seniorů
v Prostějově. Berunky na Horním náměstí v Olomouci v hudebním bloku olomouckých škol a
hlavní sbor Campanella a sólisté v opeře Tvarůžkové ódy.
» 6. – 10. 8. 2018 - příměstský letní pěvecký tábor v Olomouci pro žáky sboru Berunky
» 20. – 29. 8. 2018 - tradiční letní pěvecké soustředění sborů ve dnech (Cakov)
» 23. 10. 2018 – Sborový koncert ke 100. výročí vzniku republiky v sále MFO Reduta, sbory
se představily v nových sborových krojích (nové šaty byly pořízeny za finanční spoluúčasti
sponzora a Spolku rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA
» 26. – 28. 10. 2018 - sbor Campanella na Slovensku – koncertní zájezd, navázání kontaktů
s Pěveckým sborem „Škovránok“ ve městě Zvolen, 26. 10. koncertní vystoupení na festivalu
V. Figuša Bystrého v Banské Bystrici, 27. 10. koncert na zámku Zvolen
» 22. – 24. 11. Pěvecká soutěž Žerotín – účast 15 žáků
» 23. 11. – Mladší Campanella provedla dva výchovné koncerty v Redutě – pro žáky 1. tříd
olomouckých ZŠ (smlouva mezi MFO a Spolkem - honorář ve výši 5000 Kč)
» 13. 12. – spoluúčinkování na koncertě s MFO a Akademickým sborem Žerotín ((L. Fišer –
Vánoční)
» 18. 12. 2018 – Vánoce s Campanellou – tradiční sborový koncert v Redutě

Spolek rodičů a přátel ZUŠ CAMPANELLA Olomouc se v roce 2018 opět významně podílel
na organizaci akcí školy, především při zajištění finančních prostředků při tradičních sborových
koncertech a soutěžích, a také zahraničních zájezdech žáků školy. V tomto roce také spolek
finančně podpořil ušití nových sborových šatů pro tři pěvecké sbory a členové spolku se zapojili
do organizace náročnějších akcí – např. spolupráce při koncertě s MFO.
Z finančních prostředků Spolku se hradí během roku služby uklízečky, vrátných, sbormistryně
o korepetitorky pěveckého oddělení Broučků a sboru Bel canto. Za organizaci akcí mohou být
také finančně odměněni ze spolku další spolupracovníci školy.
Záměry pro rok 2019.
Prohlubování spolupráce s vedením ZUŠ při realizaci koncepce školy a její propagace, pomoc
při organizování školních akcí.
Pro rok 2019 bychom uvítali spolupráci při pěvecké soutěži ZUŠ CAMPANELLA –
Olomoucký zvoneček a při sborové akci mezinárodního významu - výměna pěveckých sborů
z Maďarska, Slovenska, Polska s pěveckým sborem CAMPANELLA. Tradičně pak při
zajištění letních pěveckých soustředění sborů.
Předpokládáme, že Spolek bude přiměřeně svým výsledkům finančně podporovat většinu akcí
školy.
Členská základna.
Ustavující schůze spolku 18. 11. 2014 se zúčastnilo 12 členů, v roce 2018 se zvedl počet členů
spolku na 92 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.
Přivítáme rádi nové členy a jejich nápady na posílení spolupráce.
Poděkování.
Za velmi dobrou spolupráci v roce 2018 patří poděkování všem členům Spolku rodičů a přátel
ZUŠ CAMPANELLA Olomouc.

V Olomouci 31. 1. 2019

Příloha: Hospodaření Spolku v roce 2018.

Mgr. Markéta Kvapilová
předsedkyně Spolku

Hospodaření Spolku v roce 2018 v Kč
Údaje k 31. 12. 2018
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Dary
Jiné ostatní náklady

730 067
133 348
9 879
347 059
199 461
40 000
320

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Přijaté dary
Přijaté příspěvky na Requiem za JK
Přijaté příspěvky letní tábory
Příspěvky Broučci
Příspěvky členů
Příspěvky na pěvecké soutěže
Příspěvky Bel Canto
Příspěvky na Neerpelt zájezd

845 714
153 582
5 000
62 002
187 240
104 000
18 600
6 300
9 000
139 990

ZISK

115 647

Účetní zůstatky finančního majetku k 31. 12. 2018:
-

Pokladna:

2 786,- Kč

-

Bankovní účet:

71 110,26 Kč

Zpracovala: Ing. Pavlína Soorová

