Zápis z členské schůze České Orffovy společnosti 22. 11. 20
Členská schůze České Orffovy společnosti /dále ČOS/ se konala dne 22. 11. 2020 od 15 do 16.10
online prostřednictvím aplikace Zoom.
Přítomnost: 23 členů (doloženo podpisy na prezenční listině)
Vedení schůze: Jitka Kopřivová, Lenka Pospíšilová
Zhotovení zápisu: Marie Lišková
Kontrola správnosti zápisu: Václav Salvet
Osoba pověřená sčítáním hlasů: Rafaela Drgáčová
Kontrola přítomných členů: Petr Hájek

Seznámení s hlasováním formou pollingu
Schválení návrh programu schůze:
1.Virtuální pozdravení
2. Prezentace k čtvrtstoletí existence ČOS
3. Výroční zpráva
4. Rozhovor s
5. Volba nového výkonného výboru ČOS
6. Ostatní
7.On-line jsme se sešli - rozloučení
Kopřivová - hlasování o programu výroční schůze– 100% souhlas s programem.
1. Virtuální pozdravení (Pospíšilová)
2. Prezentace k čtvrtstoletí existence ČOS (Pospíšilová)
– informace o 50ti letém výročí vydání Českého Orffovy školy – Hurník, Eben, Poš.
Fotogalerie nedávno zemřelého Vladimíra Poše.
- přání K. Řepové za ČOS k dnešním narozeninám
- Video – ohlédnutí za 25 letou prací ČOS
- Slavnostní přípitek na ČOS
3. Výroční zpráva ČOS (Kopřivová)
a) Zpráva o činnost výkonného výboru
Výkonný výbor: Lenka Pospíšilová, Jitka Kopřivová, Marie Lišková, Rafaela Drgáčová,
Václav Salvet
zasedání první pondělí v měsíci
•

Aktivity, které řešil VV v aktuálním období:

•

Akreditace kurzů u MŠMT

•

Propagační videa ČOS

•

Reprezentace na Orffově fórum v Salzburgu

•

Studijní stipendia

•

Spolupráce s externími organizacemi (FOK, PedFUK)

•

Tradiční semináře – Letňany – jaro, podzim

•

Webový systém – modernizace

•

Pronájem místnosti za účelem uskladnění nástrojů v Praze 4

•

Koncert ČOS, Orffohraní

b) Zpráva o hospodaření ČOS v roce 2019
V roce 2019 měla ČOS celkové výnosy ve výši 550.432,- Kč z toho členské příspěvky
30.202,- Kč.
Celkové náklady ČOS za rok 2019 byly ve výši 493.096,- Kč (z toho: spotřebované nákupy
57.096,- Kč, náklady na reprezentaci včetně nákladů na občerstvení 20.152,- Kč, služby
283.063,- Kč, dohody o provedení práce související se zajištěním seminářů 94.444,- Kč,
odpisy webového Informačního systému 14.140,- Kč, příspěvky – stipendia 19.498,- Kč,
kursové rozdíly a ostatní náklady 4704,- Kč
ČOS vykázala zisk ve výši 57.335,- Kč.
Za rok 2019 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:
Pokladna v Kč

3.570,- Kč;

Pokladna v Eur

4.802,49,- Kč (189,- Eur)

Běžný účet Fio banka, a.s.

540.716,- Kč.

Schválení účetní uzávěrky za kalendářní rok 2019 100%
c) Aktuality z ČOS
Stav členské a lektorské základny 98 členů (11.11.2020). Lektoři: 19
Možnost vypůjčení nástrojů z depozitáře ČOS (Organizací výpůjček pověřen Jan Lála +420
603 245 069)

ZŠ německo-českého porozumění (Chabařovická 4, 182 00 Praha 8, www.zsncp.cz) jakožto
první asociační školy Orffova fóra v České republice, Orff associated school (Mag. Ramona
Schulz)
Kurzy s orffovskou tématikou
Mezinárodní letní orffovský seminář v Mikulově (25. – 30. 7. 2021)
4. Rozhovor s (Pospíšilová)
-rozhovor L. Pospíšilové s Jarkou Kotůlkovou - video
-píseň – Čas utíká mezi prsty (Pospíšilová L.)
5. Volba nového výkonného výboru ČOS
-rozloučení odstupujících členů VV– Drgáčová, Lišková, Salvet.
- volba nového výkonného výboru – Lenka Pospíšilová, Jitka kopřivová, Hana Novotná,
Patricie Windsor, Jiřina Jiřičková
6. Ostatní
Pospíšilová – poděkování
Pozvánka na on-line seminář 6.12. 15,00 – 17:00
Debata
- dotaz na změnu časů on-line semináře
- Karnetová Hana – poděkování, reflexe on-line seminářů
7. Online jsme se sešli, online se rozejdem, pospolu

