Zápis z členské schůze České Orffovy společnosti
Členská schůze České Orffovy společnosti /dále ČOS/ se konala dne 30. 3. 2019 od 13:30 do 14:15
na ZŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha - Letňany v rámci semináře ČOS.
Přítomnost: 24 členů (doloženo podpisy na prezenční listině)
Vedení schůze: Jitka Kopřivová, Lenka Pospíšilová
Zhotovení zápisu: Lišková
Kontrola správnosti zápisu: Pospíšilová
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Kovaříková
Kontrola přítomných členů: Kopřivová

Místopředsedkyně J. Kopřivová předložila ke schválení návrh programu schůze:
Návrh programu:





Zpráva o činnosti výkonného výboru
Zpráva o hospodaření ČOS a schválení účetní uzávěrky za rok 2018
Aktuality z ČOS
Ostatní

HLASOVÁNÍ: Program členské schůze byl jednomyslně schválen.
1. Zpráva o činnosti výkonného výboru – zápisy z výkonného výboru:
Výkonný výbor: Lenka Pospíšilová, Jitka Kopřivová, Marie Lišková, Rafaela Drgáčová,
Václav Salvet.
Zasedání v aktuálním roce: Zápisy ze zasedání jsou k nahlédnutí v interním systému webu.
22.1.2019; 30.1.2019; 25.2.2019; 4.3.2019
Aktivity, které řešil VV v předchozím období:
- Akreditace kurzů ČOS na MŠMT
- GDPR
- Koncert ČOS v Českém muzeu hudby – jaro 2018
- Propagační videa – např. Poselství k výročí ČSR
- Reprezentace Orff fórum v Salzburgu červenec 2019
- Stipendium - K. Tůmová
- Akce zvonkohra; Akce cajon
- Spolupráce – „Hudba do škol“
- Tradiční semináře – Letňany – jaro, podzim (změny – menší počty respondentů
v pracovních skupinách, zdarma pitný režim, oběd; kompletace materiálů, zvýšení
kurzovného).
- Účast na Festivalu Vše pro školy a školky –„ Kufřík plný nápadů“
- Administrativní pracovník pro ČOS – DPP
- Webový systém – modernizace
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2. Zpráva o hospodařen ČOS a schválení účetní uzávěrky za rok 2018
V roce 2018 měla ČOS celkové příjmy ve výši 406.167,- Kč z toho členské příspěvky 26.988,- Kč.
Celkové výdaje ČOS za rok 2018 byly ve výši 380.082,- Kč (z toho: spotřebované nákupy 2.845,- Kč, náklady na
reprezentaci 18.804,- Kč, služby 239.439,- Kč, dohody o provedení práce související se zajištěním seminářů
90.230,- Kč, kursové zisky 20,- Kč, zákonné pojištění zaměstnanců na dohody o provedení práce 400,- Kč, 20,bankovní poplatky a odpisy webového Informačního systému 28.344,- Kč.
ČOS vykázala zisk ve výši 26.085,- Kč.
Za rok 2018 bylo na FÚ odesláno datovou schránkou „Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob“. Daňová
povinnost byla nulová, neboť ČOS uplatnila snížení daně ve smyslu § 20 odst. 7 zákona č. 586/1991 Sb. s tím, že
takto uspořené prostředky použije ke krytí nákladů na organizační činnost ČOS.
Dále bylo na FÚ podáno „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“,
za zaměstnance na Dohodou o provedení práce.
Finanční majetek ČOS tvoří zůstatky na následujících účtech:
a) Pokladna v Kč
b) Pokladna v Eur
Běžný účet Fio banka, a.s.

10.463,- Kč;
2.727,- Kč (106,- Eur)
471.700,- Kč.

HLASOVÁNÍ: Zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena.
3. Aktuality z ČOS
a) Stav členské a lektorské základny 160 členů (26. 3. 2019). Lektoři: 21
b)

Akreditované kurzy ČOS – Nově akreditováno: Metody činnostní HV v předškolním,
základním a volnočasovém vzdělávání (4hod.)
Kreativní hudební výchova 21. století na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ
Příprava nové akreditace: Kontinuální vzdělávání, muzikoterapeutické prvky.

c) Nastávající akce „Setkání lektorů“ - 7. 6. 2019
d) Možnost vypůjčení nástrojů z depozitáře ČOS

Organizací výpůjček pověřen Jan Lála +420 603 245 069

e) Byla ukončena spolupráce s Zb. Petrželou jakožto oficiálním distributorem Orffových
nástrojů Studia 49
Členská schůze jednohlasně schvaluje následující usnesení:
„Výnosem výkonného výboru (22. 1. 2019) členské schůze (30. 3. 2019) ukončuje
Česká Orffova společnost spolupráci se Zbyňkem Petrželou jakožto oficiálním

2

distributorem Orffových nástrojů Studia 49 a anuluje veškerá ujednání mezi oběma
subjekty.“
„Česká Orffova společnost je ochotna spolupracovat s více externími obchodními
subjekty (např. prodejci hudebních nástrojů, prodejci didaktických pomůcek, knih,
výrobci hudebních nástrojů, vydavateli, pořadateli vzdělávacích kurzů) nabízejícím
výhody svým členům.“
f)

Prezentace Německé školy v Praze (Deutsche Schule Prag, Schwarzenberská 1/700,
158 00 Praha 5, www.dsp-praha.org) jakožto první asociační školy Orffova fóra
v České republice (Mag. Ramona Schulz)
- prezentace je k nahlédnutí v interním systému webu

g) Kurzy s orffovskou tématikou
Mezinárodní letní orffovský seminář v Ukrajině (29.7. – 3.8.2019)
Mezinárodní letní orffovský seminář v Salzburgu (7. – 13.7.2019)
Mezinárodní letní orffovský seminář v Estonsku (21. – 26.7.2019)
ČOS vypisuje 3 stipendijní místa pro své členy - na MEZINÁRODNÍ LETNÍ
ORFFOVSKÉ SEMINÁŘE výše uhrazení: kurzovné. Žádost, která bude obsahovat
motivaci pro kurz, využití získaných zkušeností, pracoviště, délku členství v ČOS,
stručné CV. zaslat na info@orff.cz nejpozději do 15.4.2019.
V případě, že nesplňujete některou z uvedených podmínek, lze podat žádost též s tím,
že bude případně projednána v druhém kole.
Podmínky pro udělování stipendií ČOS na vzdělávací akce (schváleno členskou
schůzí 29.11.2014):
Člen ČOS (nejméně 2 kalendářní roky)
Aktivní účast na seminářích ČOS (např. Letňany)
Podíl na rozšiřování pedagogických idejí Carla Orffa
4. Ostatní:
Jopek: sepsat náplň konkrétní práce pro administrativního pracovníka, kterého ČOS hledá
Kovaříková: Muzkoterapeutické činnosti – Ministerstvo práce a sociálních věcí.
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