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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 

Lenka Ficová 

Dalibor Bambuch 

Nosková Martina – organizace a výpomoc při tvořivých dílnách 
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AKTIVITY  

6. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE CE VIZOVICÍCH 

„STRAŠIDLA Z REVIKY“ 

Strašidla, duchové a tajemné kouzelné bytosti se v letošním roce ukrývaly, v podobě účastníků táboru, 

na Revice ve Vizovicích, kde i ti neotrlejší jedinci podléhali strachu při vystoupení mladých umělců v 

závěrečném představení. Děti se natolik vžívaly do svých rolí, že i nám vedoucím se nedostávalo slov. 

Tradičně náš pobyt zpestřovaly nejrozmanitější aktivity, které jsme jen mohli vymyslet. Dlouho razíme 

heslo ,,Kreativitě se meze nekladou", tak i letos si děti tvořily kulisy a kostýmy ve velké míře samy. 

Novinkou byl workshop tvoření táborových placek a strašidelných lucerniček. Jako každoročně 

nám zachovává přízeň městská policie s ukázkou svých psovodů a nemohl chybět ani výšlap na Janovu 

horu, při kterém děti sbíraly body, aby si na konci pobytu mohly odnést překrásné ceny. Dokonce i hra 

Vesnice, vymyšlená jedním z vedoucích Petrem Noskem, byla tak úspěšná, že děti oželely i tradičně 

oblíbenou stezku odvahy. Jak už bylo výše popsáno, závěrečné vystoupení bylo takřka dech beroucí a i 

přes nepřízeň počasí se uskutečnil rozlučkový táborák s dětmi a rodiči, na který se každoročně všichni 

velmi těší.  

Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší 

celého projektu, Kláře Černochové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za 

režii celého představení, Michaeli Šarmanové a Rosalii Prnové za hudební nastudování, Kláře Míčové a 

Vojtovi Kozubíkovi za přípravu volnočasových aktivit a Lence Ficové za již zmiňovaný workshop 

táborových placek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝUKA KURZŮ 

 

Výukové kurzy, které probíhaly na pobočkách ve školním roce 2016/2017 přešly po ZUŠ MORAVA. 

Kapacita školy to dovolila a pro rodiče to znamenalo levnější školné. 

 

Zůstala pouze Neubuz, kde nemá škola oficiální pobočku. 

Neubuz – Výuka hry na klavír pod vedením pana učitele Dalibora Bambucha v počtu 6 žáků. 

Zde byla výuka ukončena k červenci 2017. V dalším školním roce další kurz nebyl otevřen, z důvodů 

organizačních a finančních. 

 

 

TVOŘIVÉ DÍLNIČKY 

 

Pod vedením Lenky Ficové a Martiny Noskové ve školním roce 2016/2017 zašly probíhat tvořivé 

dílničky pro rodiče s dětmi na dané téma. 

Tvořivé dílničky se konají 1x za týden na jedné z poboček – Hošťálková (valašská chalupa), Ratiboř, 

Liptál, Fryšták, Kateřinice. 

Již proběhlo: 

7.2.2017 – VESELÉ SOVIČKY Z KORKU – HOŠŤÁLKOVÁ 

23.2.2017 - VESELÉ SOVIČKY Z KORKU – FRYŠTÁK 

16.3.2017 – PŘIVÍTÁNÍ JARA – FRYŠTÁK 

21.3.2017 – PŘIVÍTÁNÍ JARA – HOŠŤÁLKOVÁ 

27.4.2017 – CESTOVNÍ LOUTKOVÉ DIVADLO – FRYŠTÁK 

9.5.2017 – PEČENÍ FRGÁLŮ – HOŠŤÁLKOVÁ 

15.11.2017 – VYTVOŘ SI VLASTNÍ PLACKU – RATIBOŘ 

23.11.2017 - VYTVOŘ SI VLASTNÍ PLACKU – LIPTÁL 

30.11.2017 - VYTVOŘ SI VLASTNÍ PLACKU – KATEŘINICE 

7.12.2017 – VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY – RATIBOŘ 

13.12.2017 - VÁNOČNÍ HVĚZDIČKY – LIPTÁL 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

DALŠÍ PROJEKTY 

 

V měsíci listopadu 2017 byly zpracovány a podány žádosti o poskytnutí dotace na výtvarné dílny 

z rozpočtu města Fryšták na rok 2018 – 

HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA RPO MATKY NA MD 

HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 

HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO SENIORY 

Výuku výtvarných dílen by vedla výtvarnice Mgr. Jarmila Přibylová. Prostory na pobočce Fryšták k výuce 

jsou ze 70 % hotové.  

 

 

 



INVESTICE 

 

Byl zakoupen SUPERBUTTON. Jedná se o plackovač.  Záměrem nákupu je, jak do výuky výtvarného 

oboru, do tvořivých dílen, pro výrobu reklamních placek s logem ZUŠ MORAVA (ptáček) pro školní 

soubory. Tak i pro zdroj financí.  

 

PODĚKOVÁNÍ 

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

a angažovanost pedagogů školy. Tyto skutečnosti valná hromada velmi oceňuje. Poděkování patří i 

obcích Hošťálková, Ratiboř, Kateřinice, Liptál či městu Fryšták. Bez jejich vstřícného přístupu, finanční 

i hmotné podpory a spolupráce by Společnost přátel ZUŠ MORAVA nebyla na takové úrovni, jako je 

nyní. Velké dík patří i sponzorům za hmotnou podporu. Jmenovitě firma Vitar s r.o. za pitný režim, 

reklamní předměty, fa Spur a.s. Zlín za reflexní materiál a další. Dále poděkování patří i Městské policii 

Zlín za ukázku se psovody, obci Kateřinice a fa Tomovy parky Group s.r.o. za finanční dar pro zakoupení 

klavíru a obci Hošťálkové za podporu a opravu valašské chalupy. 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Viz. Příloha - výsledovka 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 

 

 


