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Výroční zpráva 2018 - Společnosti přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 

• Údaje o činnosti 

• Orgány organizace 

• Kontaktní a identifikační data 

• Pedagogové pro výuku kurzů 

• Aktivity 

• Projekty 

• Investice 

• Poděkování 

• Informace o hospodaření organizace 

 

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 
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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 – výtvarnice 

Mgr. Jarmila Přibylová – výtvarnice 

Hana Šimková – hra na flétnu 

Nosková Martina – organizace a výpomoc při tvořivých dílnách 
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AKTIVITY  

7. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE VE VIZOVICÍCH 

„CESTA KOLEM VIZOVIC ZA 7 DNÍ“ 

Překrásné okolí Vizovic a jejich dominanty Janohrad, čokoládovna, zámek i slavné Trnkobraní. To vše se 
v letošním roce stalo námětem scénáře pro další úspěšné představení, Cesta kolem Vizovic za 7 dní“, které 
bylo vyvrcholením celého múzického pobytu Revika 2018, konaný ve dnech 29. 6. – 7. 7. 2018. 
Veleúspěšné představení bylo protkané písněmi skupiny Fleret i známými šlágry a nenechaly žádného diváka 
v klidu. Nejeden posluchač se neubránil tomu, aby dětem v jejich pěveckých výkonech nepomohl. 
Celý pobyt se, krom celotýdenního nácviku divadelního muzikálového představení, nesl v duchu sportovních a 
kreativních aktivit. Děti se skvěle zapojovaly do všech aktivit, které jim vedoucí vymysleli. Jejich výkony byly 
v průběhu celého pobytu patřičně odměňovány překrásnými cenami a diplomy, za které patří velké 
poděkování všem sponzorům. Rozvoj kreativity, dětské fantazie, a především týmová spolupráce jsou jedny 
z hlavních záměrů celého projektu. A nutno říct, že v letošním roce bylo těchto cílů dosaženo s více než 100% 
úspěchem, za což musíme děti velmi pochválit. Rodiče se o tom mohli přesvědčit v závěru týdne na výstavě 
tvorby jejich dětí, kde na ně byli právem pyšní. Dlouholetá spolupráce s městkou policií a jejími psovody byla 
opět velkým zpestřením pobytu. Výlet se v letošním roce uskutečnil v rámci pochodu na Janův hrad, který 
v současné době prochází rekonstrukcí a my věříme, že jej v následujících letech budeme moci navštívit 
i s prohlídkou hradu. Ačkoliv se již několik let potkáváme při pobytu s organizací Paprsek, která na Reviku jezdí 
se svými handicapovanými svěřenci, letošní rok byl přece jen trochu jiný. Povedlo se nám navázat spolupráci 
s vedoucími Paprsku a výsledkem byla veřejná generální zkouška našeho představení, do které se zapojili 
i přátelé z Paprsku, což se nám pozitivně vrátilo v podobě obrovského nadšení klientů Paprsku. Na závěr celé 
této spolupráce byla uspořádána společná diskotéka, kde se děti mohly naučit krásné spolupráci 
s handicapovanými, což je pro ně z hlediska socializačního velkým přínosem a my za to velmi děkujeme. 

Za organizaci letošního ročníku patří velké díky vedoucím Martině Noskové, která je srdcem i duší celého 
projektu, Kláře Míčové, která byla naším zdravotníkem po celý pobyt, Janě Šindelářové za režii celého 
představení, Natálii Kozubíkové, Rosalii Prnové a Petru Vlkovi za hudební nastudování a Markétě Knápkové a 
Petru Noskovi za přípravu volnočasových aktivit. 

Děkujeme všem za spolupráci a podporu, bez které by se tento úžasný projekt nemohl uskutečnit. 

Velmi se těšíme na další 8. ročník, který je už teď ve fázi příprav. Předpokládaný termín 28.6. 2019–6.7. 2019 
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TVOŘIVÉ DÍLN Y PRO ŠIKOVNÉ DĚTI A JEJICH RODIČE 

 

Pod vedením Lenky Ficové a Martiny Noskové v dalším školním roce probíhají tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 

na dané téma. 

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

Kateřinice. 

Již proběhlo: 

1.2.2018 – ORGANZOVÉ KVĚTINY, výroba čelenky, brož – RATIBOŘ 

8.2.2018 - ORGANZOVÉ KVĚTINY, výroba čelenky, brož – LIPTÁL 

15.2.2018 – ORGANZOVÉ KVĚTINY, výroba čelenky, brož – HOŠŤÁLKOVÁ 

8.3.2018 – MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY – LIPTÁL 

15.3.2018 – MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY – HOŠŤÁLKOVÁ 

22.3.2018 – MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY – RATIBOŘ 

12.4.2018 – DEKORACE Z HEDVÁBNÉHO PAPÍRU- Pom poms  - LIPTÁL 

18.4.2018- MALOVÁNÍ NA PLÁTĚNÉ TAŠKY – KATEŘINICE 

4.10.2018 – ZVÍŘÁTKOVÝ DEN, výroba hadrových zvířátek – LIPTÁL 

18.10.2018 – ZVÍŘÁTKOVÝ DEN, výroba hadrových zvířátek – RATIBOŘ 

25.10.2018 - ZVÍŘÁTKOVÝ DEN, výroba hadrových zvířátek – HOŠŤÁLKOVÁ 

1.11.2018 – LUCERNIČKY – LIPTÁL 

7.11.2018 – LUCERNIČKY – KATEŘINICE 

17.11.2018 – PEČENÍ VÁNOČEK – HOŠŤÁLKOVÁ 

22.11.2018 – VÁNOČNÍ OZDOBY – RATIBOŘ 

11.12.2018 – VÁNOČNÍ OZDOBY – FRYŠTÁK 
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FLÉTNOVÝ KURZ 

Pod vedením Hanky Šimkové 

 

Ve dnech 16.-20.7.2018 se uskutečnil první ročník letního příměstského kurzu pro zobcové flétny. Hlavní 
myšlenkou bylo společné hraní a tvoření, uplatnění spolupráce ve skupině a rozvoj hráčských dovedností na 
zobcovou flétnu, resp. různé druhy zobcových fléten. 

Kurz byl určen pro všechny věkové kategorie a úrovně dovedností. 

Kurzu se zúčastnily 3 děti ve věku 5–9 let. Denní program probíhal vždy od 8 do 15hod., hudební aktivity byly 
prokládány vycházkami do přírody, hrami, tvořením. 

V průběhu 5 dní účastníci připravili program koncertu, který se konal v poslední den kurzu v 17hod. v sále na 
Kotěrově. Koncert navštívilo zhruba 20 diváků, mezi nimiž byla také odborná veřejnost – kolegové z dalších 
uměleckých škol ze Zlína.  

 

 

 



Stránka 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 

V měsíci listopadu 2017 byly zpracovány a podány 3 žádosti o poskytnutí dotace na výtvarné dílny z rozpočtu 

města Fryšták na rok 2018. 

V dubnu 2018 byla podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční grantové dotace od města 

Fryštáku. 

Tato dotace byla využita na nákup výtvarného materiálu (keramická hlína, glazury, engoby, nářadí, štětce, 

temperové barvy, vybavení dílny, na osobní náklady lektora a další.)  

V měsíci září proběhlo dokončení a dovybavení keramické dílny. 

Od října 2018 se rozběhl kurz: 

HARMONIZAČNÍ A RELAXAČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ A SENIORY. 

Výuku výtvarných dílen vede výtvarnice Mgr. Jarmila Přibylová.  

 

V měsíci listopadu 2018 byla opět zpracována a podána žádost o poskytnutí dotace na dovybavení dalších 

prostor v budově ZUŠ MORAVA pro tuto činnost z rozpočtu města Fryšták na rok 2019. 
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FINANČNÍ DAR 

Firma CASCOM, s.r.o. darovala finanční dar ve výši 5 000,-Kč na základě darovací smlouvy. Tento příspěvek byl 

určen na letní múzický tábor. Dar byl přijat a využit dle dohody. 

Pan Miroslav Řezáč daroval finanční dar ve výši 5 000,-Kč na základě darovací smlouvy. Tento příspěvek je 

určen cimbálové muzice z Liptálu Radka Cahlíka. Dar byl přijat a bude využit dle dohody. 

 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Finanční prostředky jsou využívány dle stanov spolku. Přispívá se na nákup žákovských knížek, odměny pro 

žáky, občerstvení pro žáky, výtvarný materiál, cestovné na soutěže, festivaly, semináře, účastnické poplatky 

na soutěžích, vstupné na vzdělávací programy, ubytování na soutěžích, příspěvek na múzický tábor, cestovní 

pojištění žáků, provozní náklady, režie a správa spolku, mzdové náklady. 

 

 

 

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. Dále 

poděkování patří i Městské policii Zlín za ukázku se psovody. 

Velké poděkování patří i rodičům, kteří nás podporují. Děkujeme za veškerou materiální podporu i finanční. 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 


