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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 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

- valná hromada 
- předsednictvo společnosti 
- revizní komise 

 

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: +420 797 972 421 

• E-mail: Info@zusmoravazlin.cz 

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

• Webové stránky: spolek.zusmorava.cz 
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M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: 

 − osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro 

zájmové         vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, 

školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na 

pořadatele. 

 

II.  Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.  

Odůvodnění: 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 

ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 

v Evropě. Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany 

před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol 

Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve 

vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle 

shora uvedených zákonů. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření 

onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České 

republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika 

vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, 

a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání. Mgr. et Mgr. 

Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví. 

 

 

Mimořádný stav se všemi hygienicko – protiepidemickým opatřením stále trvá. 
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AKTIVITY  

9. LETNÍ MÚZICKÝ TÁBOR NA REVICE VE VIZOVICÍCH  

SE NEUSKUTEČNIL Z DŮVODŮ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ 

 

 

 

 

 KAŽDÉ DÍTĚ JE UMĚLEC aneb tvoření je radost 

Výuku výtvarných dílen pod vedením výtvarnice Martiny Liškové. 

Děti si hravou formou zkouší základní techniky přístupu ke keramické hlíně (modelování z hadů, plátů, 

sochařským způsobem, zaformovaní do forem) a dekorování keramiky (engobování, glazování, 

dekorování pomocí skla). Kroužek je určen pro děti od 5 let. 

Výukové hodiny proběhly v omezené míře v první polovině roku. Od září se již z důvodů mimořádného 

opatření nepodařilo keramicko výtvarný kroužek rozběhnout. 
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PODPORA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Cimbálové kurzy Morávka 2020 – Frýdek Místek  

Druhý červencový týden se žákyně Mahulena Staňková z cimbálové třídy Anežky Tkáčové zúčastnila 
XVI. Cimbálových kurzů pořádaných Cimbálovou asociací ČR.  
Celý týden, mimo intenzivních hodin cimbálu, se mladí cimbalisté učili improvizovat, 
rozposlouchávat, zklidňovat, dozvěděli se nové informace o nástroji, vyslechli nespočet koncertů 
včetně těch, kterých se aktivně zúčastnili. 
Pod vedením Růženy Děcké. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY 

 

V měsíci listopadu 2019 byla opět zpracována a podána žádost o poskytnutí neinvestiční grantové 

dotace z rozpočtu města Fryšták na rok 2020 na rozvoj literárně dramatické a loutkové činnosti. 

Tato dotace nebyla čerpána a využita z důvodu mimořádných opaření COVID – 19. 
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Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581 je 

spolufinancován Evropskou unií 
 

Cílem projektu, jehož řídícím orgánem je MŠMT, je zvýšit kvalitu práce pro neziskový sektor. Chceme 
zkvalitnit neformální vzdělávání, vzdělávání pracovníků neziskových organizací prostřednictvím 
sdílení zkušeností a spolupráce. 

Hlavním koordinátorem projektu, který probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 je MAS Střední 
Vsetínsko. Projekt je realizovaný prostřednictvím výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. Do projektu je zapojeno celkem 17 partnerů. Projekt je jedinečnou příležitostí pro 
podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti 
místních obyvatel. „Některým pracovníkům v neziskových organizacích chybí například kompetence 
v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních 
kompetencí dětí a žáků. Chceme využít inspirativních metod týmového učení, rozvoje samostatnosti 
v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. 

Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je 
jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují 
jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel. Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v 
rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a 
zatraktivnění jejich činnosti. Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme 
posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat 
ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového 
vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit 
inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití 
teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně 
neformálního vzdělávání, tak aby byl využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení 
kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a 
mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti). 

 

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. 

Hospodaření a čerpání peněz je rodičům vždy zveřejněno na web. stránkách spolek@zusmorava.cz  

na začátku školního roku a schváleno předsednictvem společnosti. 

Nevyčerpané finanční prostředky z návrhu hospodaření budou přesunuty do dalšího období. 

 

 

mailto:spolek@zusmorava.cz


Stránka 8 
 

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 České policii za ukázkovou výukovou hodinu. 

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

finanční. 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Společnost přátel ZUŠ MORAVA, z.s. 

 


