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ÚDAJE O ČINNOSTI 

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. (dále jen „společnost“) je dobrovolný neziskový spolek, 

zabývajícím se podporou kulturních a vyučovacích aktivit společnosti Základní umělecká škola 

Morava, spol. s r.o. (dále jen „ZUŠ Morava“). Společnost působí na území Zlínského kraje, sídlem 

společnosti je Fryšták, Holešovská 271, PSČ 763 16. Společnost je právnickou osobou a řídí se 

zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

Společnost vyvíjí nepolitickou činnost zaměřenou na uchovávání a popularizaci kulturních hodnot 

regionu a podporu činnosti ZUŠ Morava a aktivit s tím spojených. 

Svoje poslání naplňuje společnost plánovitou nevýdělečnou činností a popularizační a výchovnou 

prací. Veškeré případné příjmy z činnosti společnosti budou užity výhradně k další činnosti spolku.  

 

CÍLE 

Činnost společnosti se zaměřuje zejména na: 

 

1) pořádání přednášek, vzdělávacích kurzů, výuky, mimoškolní péče (včetně služby pro dítě a 

rodinu), výstavní a koncertní činnosti a jiných kulturně výchovných akcí, včetně soustředění 

žáků ZUŠ (např. tábor – všech tří oborů) 

2) propagaci činnosti školy, včetně pomoc materiální a finanční  

3) ediční a publikační činnost směřující k popularizaci kulturních hodnot regionu a práci školy 

4) spolupráci se sdělovacími prostředky a propagační činnost společnosti a školy  

5) vytváření finančních a materiálních zdrojů pro zabezpečení své činnosti formou získávání 

sponzorských příspěvků a darů, ucházením se o přidělení grantů a dotací apod. 

6) spolupráci s muzei, galeriemi, základními školami, mateřskými školami a dalšími kulturními 

zařízením 



 

ORGÁNY ORGANIZACE 

Statutární orgán: 

Předseda organizace:   Martina Nosková 

Místopředseda předsednictva:  Beáta Severinová 

Hospodářský pracovník:  Michaela Lutonská 

Člen předsednictva:   Milena Miklová, Libor Mikl 

 

Kontrolní orgán: 

Předseda revizní komise:  Mgr. Jiří Severin 

Člen revizní komise:   Jaroslava Krajčová, Milan Tesař 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

 

• Společnost přátel ZUŠ MORAVA , z.s. 

• Datum vzniku : 6.11.2008 

• Spisová značka: L13572 vedení u Krajského soudu v Brně 

• Sídlo organizace: Holešovská 271, 763 16 Fryšták 

• Adresa kanceláře: Kotěrova 4395, 760 01 Zlín 

• Identifikační číslo: 265 79 979 

• Právní forma: Spolek 

• Název nejvyššího orgánu: Valná hromada 

• Telefon: +42577 018 8897 

• E-mail: Info@zusmoravazlin.cz 

• Bankovní spojení: 2700623988 / 2010  Fio banka, a.s. 

• Webové stránky: www.zusmoravazlin.cz 

 

CO JSME PROŽILY V UPLYNULÉM ROCE 

Letní múzický tábor na Revice. To je název již tradiční akce Společnosti přátel ZUŠ Morava, 

která je určena dětem nejen hudebně, herecky nebo výtvarně zaměřeným, ale i dětem, které 

nejsou žáky Základních uměleckých škol. 

I v průběhu letošního roku, přímo čarovného pobytu, nás tak trochu zaskočilo počasí. Za poslední dva 

roky jsme byli zvyklí na spíše pochmurné, které nám ani nedovolovalo využít možnosti skvělého 

bazénu, který se nachází přímo v areálu Reviky Vizovice. V tomto roce nám ale počasí připravilo až 

nesnesitelná parna, ve kterých jsme byli rádi i za kapku vody. I toto počasí nás ale neodradilo od 

našich plánovaných aktivit. Děti i instruktoři statečně přečkávali úmorné podmínky, ať už  

v prostorách zkušebních místností, ve kterých na 100% zkoušeli připravované představení s názvem 

,,Čarovný les“ pod vedením Veroniky Slovákové, Veroniky Davidové a po hudební stránce Michaely 

Šarmanové, tak už ve venkovním prostranství, kde si díky své nepřeberné fantasii  
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a kreativitě tvořily kostýmy, kulisy i různé dárkové předměty pod vedením Martiny Noskové, Kláry 

Míčové a zdravotnice Kláry Černochové. V průběhu letošního múzického pobytu děti navštívily již 

tradičně město Vizovice (tamní sklárny a zámecké zahrady), v prostorách ubytovny proběhl také 

workshop pískování a tvorby obrazů z písku, který byl velmi populární,  

i když na stejné úrovni mu mohla konkurovat návštěva Městské policie Zlín s jejími psovody.  

Na závěr celého pobytu proběhlo již tradičně divadelní představení, ať už jako veřejná generálka pro 

ubytované v tomto areálu, tak už pro rodiče. Celá námaha byla následně odměněna táborákem  

s dětmi i s jejich rodinnými příslušníky. Představení mělo obrovské pozitivní ohlasy.  

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na další ročník.  

 

Od září školního roku 2015/2016 se aktivita spolku rozšířila o výuku vzdělávacích kurz pro žáky ZŠ a  

MŠ.  

Kurzy: 

•  hra na klavír v obci Neubuz, 

•  zvonkohra v obci Kateřinice,  

• výtvarný obor a literárně dramatický obor v obci Hošťálková,  

•  hudebně pohybová výchova v MŠ Delfínci Zlín, v MŠ Hošťálková 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Valná hromada vyslovuje uznání a velké poděkování vedení školy ZUŠ MORAVA za 

spolupráci, zázemí a angažovanost pedagogů školy. Bez takové podpory a spolupráce by 

Společnost přátel ZUŠ MORAVA nebyla na takové úrovni, jako je nyní. Tyto skutečnosti valná 

hromada velmi oceňuje. Poděkování patří i sponzorům za hmotnou podporu. Jmenovitě 

firma Zstudio, Spur a.s. Dále poděkování patří i Městské policii Zlín, obci Kateřinice za 

finanční dar pro výuku zvonkohry a obci Hošťálkové. 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 


