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28. ledna 2019 

Vážení rodiče,  

při Základní umělecké škole Třeboň pracuje Spolek rodičů. Jeho posláním je především podpora 
žáků školy, a to jak materiální, tak finanční. Týká se například hrazení účastnických poplatků žáků  
na soutěžích a přehlídkách, spolupodílení se na vybavení ZUŠ hudebními nástroji či finančně 
nákladnými učebními pomůckami pro jednotlivé obory. Spolek rovněž spolupracuje se ZUŠ  
při organizování veřejných akcí školy. Pro tyto účely Spolek vybírá příspěvky od svých členů. Spolek 
rodičů má nové stanovy. Jejich kompletní znění najdete na web ZUŠ – www.zustrebon.cz – sekce  
O škole – Spolek rodičů. Zásadní změnou ve stanovách je vznik členství.  

Členem Spolku nyní může být jeden rodič nebo zákonný zástupce jednoho nebo více 
žáků. V důsledku to znamená, že členský příspěvek se odvíjí od počtu dětí studujících v 
ZUŠ (nikoli od počtu studovaných předmětů, jako to bylo doposud). Členský příspěvek 
250,- Kč se tedy platí pololetně za každého žáka. Počet zaplacených členských 
příspěvků se rovná počtu hlasů pro jednoho rodiče či zákonného zástupce. Tento 
systém výběru členských příspěvků bude zahájen současně s platbami školného  
za II. pololetí školního roku 2018/2019 – údaje pro zaplacení Vám nově přijdou pouze 
na Vaši e-mailovou adresu.  

Členství ve Spolku rodičů je samozřejmě dobrovolné. Nicméně finanční prostředky, které získáváme 
právě od rodičů – členů spolku – slouží výhradně Vašim dětem. Spolek poskytuje zakoupené hudební 
nástroje ZUŠ za poplatek 1,- Kč ročně za nástroj, z fondu spolku jsou hrazeny platby pro žáky, kteří  
se účastní celostátních a mezinárodních soutěží, přehlídek a kurzů. Pro absolventy všech oborů 
kupujeme upomínkové předměty, platíme žákům vstupenky do divadel, na exkurze a částečně 
přispíváme na výlety za kulturou. Veškeré finanční prostředky z akcí školy jsou vkládány ve prospěch 
spolku. Proto budeme rádi, když se k nám připojíte, aby i Vaše děti mohly čerpat výše uvedené 
výhody. Příspěvek do fondu Spolku rodičů se platí současně s úplatou za vzdělání. 

Vážení rodiče, děkujeme Vám jménem Výboru spolku a jménem vedení ZUŠ za Vaše pochopení  
a za spolupráci, která je pro nás základem pro další modernizaci školy. V případě nejasností nás 

neváhejte kontaktovat na adrese spolekrodicu@zustrebon.cz nebo na telefonu 731 409 689.  

S pozdravem Výbor spolku  
(Petra Brychtová, Petr Pumpr, Jaroslav Vácha,  

Jitka Bednářová, Radim Adam) 
Souhrn důležitých informací: 
- platby členského příspěvku ve výši 250,-/žák probíhají pololetně na základě avíza ve Vašem e-mailu (budou 

rozesílána v týdnu od 4. února 2019) 
- všechny informace hledejte na webu, popř. nás kontaktujte 

- kdo nastupuje nově do ZUŠ, resp. vstupuje do Spolku nově – musí osobně podepsat přihlášku, kterou 
dostane na vyžádání u Výboru spolku, popř. bude k dispozici u paní Staňkové v kanceláři ZUŠ v Třeboni  

http://www.zustrebon.cz/

