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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:  Věra Palová 

Hospodářský pracovník:  Petr Nosek 

Člen předsednictva:   Beáta Severinová, 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 

 

 

PEDAGOGOVÉ PRO VÝUKU KURZŮ 

Věra Palová 

Lenka Ficová 

Magdaléna Polomíková 

Jaroslav Derka 

Ivana Šustková 

 

 

 

mailto:Info@zusmoravazlin.cz


AKTIVITY  

5. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE CE VIZOVICÍCH 

„DIVOKÝ ZÁPAD“ 

Drsní kovbojové, křehké bytosti v podobě salónových tanečnic, napětí i láska. To vše bylo předmětem 

tématu letošního múzického pobytu s názvem Divoký západ, nad nímž převzala záštitu ZUŠ Morava 

Zlín.  Letošního ročníku se zúčastnily děti ve věkovém průměru kolem osmi let. Což je oproti minulým 

ročníkům velký pokles. Ačkoliv byly děti mnohdy poprvé na tak dlouho dobu bez rodičů, jejich snaha, 

píle, statečnost a především šikovnost předčila všechna naše očekávání. V průběhu týdne jsme s 

dětmi absolvovali nejednu zajímavou akci. Od již tradičního zahajovacího konkurzu, přes workshop 

pískování obrázků. Dále se nám představila městská policie se svými psovody a vrcholem 

volnočasových aktivit byl jistě kurz folklórních tanců. Děti mimo jiné prokázaly velkou odvahu při 

průchodu temnými zákoutími Revického lesa při stezce odvahy. Taktéž pochod na Janovu horu, při 

němž musely plnit různé úkoly zvládly bez větších potíží. Vrcholem táboru bylo divadelní vystoupení, 

které sklidilo velký aplaus a celý tábor byl následně zakončen táborákem všech účastníků zájezdu a 

také jejich rodinných příslušníků.  

Za organizaci celého táboru patří velké díky těmto kantorům a pracovníků ZUŠ Morava a Společnosti 

přátel ZUŠ Morava: Martině Noskové, Michaele Šarmanové, Veronice Koňárkové, Jaroslavu Kneislovi, 

Bohdanu Šebestíkovi, Kláře Míčové, Janě Šindelářové a zdravotnici Kláře Černochové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝUKA KURZŮ 

 

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

MŠ.  

 

Kurzy se rozjely na pobočkách: 

Kateřinice - Výuka  hra na zvonkohru pod vedením paní učitelky Věra Palové, v počtu 11 žáků. 

Obec Kateřinice nám na výuku zvonkohry na 2. pololetí 2015/2016 přispěla částkou ve výši 6300,-Kč. 

Výuka hudebně pohybové výchovy v mateřské školce pod vedením paní učitelky Magdalény 

Polomíkové  v počtu 5 žáků.  

Hošťálková – Výuka výtvarného oboru a činoherní tvorby pod vedením paní učitelky Lenky Ficové 

v počtu 35 žáků. 

Ratiboř – Výuka hudebně pohybové výchovy v mateřské školce pod vedením paní učitelky Magdalény 

Polomíkové  v počtu 12 žáků.  

Neubuz – Výuka hry na klavír pod vedením pana učitele Derky, v počtu 9 žáků. 

Stav studií k 1. pololetí 2015/16 je 86. 

Zlín - Výuka hudebně pohybové výchovy v mateřské školce Delfínci Zlín pod vedením paní učitelky 

Ivany Šustkové, v počtu 13 žáků. 

 

V Hošťálkové si Společnost přátel vzala do výpůjčky valašskou chalupu, kde se budou pořádat 

nepravidelné tvořivé dílny, externí výuka výtvarného oboru, semináře, třídní, vánoční besídky a atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Vitar s r.o. za pitný režim. Dále poděkování 

patří i Městské policii Zlín, obci Kateřinice za finanční dar pro výuku zvonkohry a obci Hošťálkové za 

podporu a opravu valašské chalupy. 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Viz. Příloha - výsledovka 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 

 

 

 

 


