Zápis z členské schůze České Orffovy společnosti
Členská schůze České Orffovy společnosti /dále ČOS/se konala dne 28. 11. 2015
v ZŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská, Praha-Letňany v rámci podzimního semináře k 20.
výročí založení ČOS.
Přítomni /doloženo podpisy na Listině přítomných a v zápisu psáno dle tohoto pořadí/:
1/ Rutrlová Jitka
2/ Sovová Pavla
3/ Žižková Marie
4/ Žižková Jana
5/ Vlčinská Zuzana
6/ Vrbková Světlana
7/ Knapová Tereza
8/ Tůmová Kateřina
9/ Santamaria Zuzana
10/ Khaylová Zuzana
11/ Petržela Zbyněk
12/ Nováková Monika
13/ Třebická Křepelková Amálka
14/ Doležalová Miluše
15/ Kuntzmanová Alena
16/ Janišová Ivana
17/ Pašková Anna
18/ Fikarová Jana
19/ Kozlová Veronika
20/ Kozlová Kristýna
21/ Faltová Lída
22/ Bajerová Ludmila
23/ Demartini Markéta
24/ Novotná Dana
25/ Prylová Solarová Petra
26/ Vlčková Martina
27/ Jopek Vladimír
28/ Karnetová Helena
29/ Diamantová Veronika
30/ Kotůlková Jarmila
31/ Jiřičková Jiřina
32/ Pospíšilová Lenka
33/ Drgáčová Rafaela
34/ Kopřivová Jitka
35/ Pohořavá Iva
36/ Lišková Marie
Omluveni: 7 omluveno (Stejskalová Hana, Vysloužilová Blanka, Novotná Marie, Petrová
Helena, Kulíšková Michaela, Havelková Hana, Salvet Václav, Eva Hurdová)
Schůze byla usnášení schopná

PROGRAM:
1. Schválení programu a vedení schůze
Přivítání, seznámení s programem členské schůze – forma prezentace, Jitka Kopřivová
a Lenka Pospíšilová. Rozdělení úkolů ve vedení a zápisu schůze, souhlas
s předběžným programem a rozdělením úloh proveden formou hlasování všech
přítomných = 35 hlasů pro, 1 hlas se zdržel hlasování
Vedení schůze: Jitka Kopřivová, Lenka Pospíšilová
Zápis: Rafaela Drgáčová
Kontrola správnosti zápisu: Jitka Kopřivová, Jarmila Kotůlková
Sčítání hlasů a kontrola přítomných členů ČOS: Lída Faltová
Schválený program schůze:
1. Aktuality
- Plzeň
- akreditace
- zasedání VV
- Creative Europe, informace a souhlas členské schůze s projektem
- Orff a Komenský jedno jest – edukační konference
2. Reforma ČOS
- výsledky dotazníkového šetření (Pavla Sovová)
- podmínky oficiální distribuce Orffových nástrojů pro ČOS
- kampaň nových členů ČOS
- směrnice akreditace
- webový systém
- podmínky členství pro užívání webového systému
- diskuze o rozšíření administrativního týmu
3. Ostatní
Ad 1/ Aktuality
-

Pavla Sovová seznámila přítomné s průběhem mezinárodního setkání v Plzni
„Rozezpívané zahrady“. Setkání proběhlo ve dnech 28. 7. – 2. 8. 2015, hodnoceno
jako mimořádně úspěšné, všem organizátorům i lektorům upřímně děkujeme!

-

Pavla Sovová informovala o situaci v oblasti akreditací. V září 2015 byly podány nové
žádosti o akreditace kurzů pod hlavičkou ČOS – 5 denní a 3 denní kurzy, viz např.
Zuzana Vlčinská – Prožitkové zpívání a Zpívání na pasekách. Bližší podrobnosti
v Ad2/ níže

-

Zasedání výkonného výboru /VV/ proběhlo dvakrát a to ve dnech 26. 8. a 16. 10. 2015
formou Skype konference. Probírány byly organizační záležitosti i příprava oslav 20.
výročí založení ČOS, včetně jejího dalšího směřování do budoucnosti.

-

Creative Europe – mezinárodní semináře Orffových společností. Budou zapojeny níže
jmenované společnosti v uvedeném roce, přesné datum konání bude včas zveřejněno.
Chorvatská Orffova společnost – 2017
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre - 2018
Česká Orffova společnost – 2019
Forma – čtyřdenní semináře / čt – ne /

-

Edukační konference k 20. výročí založení ČOS „Orff a Komenský jedno jest“ – 17.
10. 2015 Praha, zpráva – Marie Lišková. V rámci slavnostního koncertu „K poctě
Jakuba Jana Ryby“ obdržela Lenka Pospíšilová cenu Jakuba Jana Ryby „za významný
počin v oblasti hudební výchovy a za popularizaci hudby“.

Ad 2/ Reforma ČOS
-

Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi aktuálními lektory ČOS /P. Sovová ve
spolupráci s R. Drgáčovou/ - důležité pro sjednocení požadavků na zmíněné lektory i
garanci odbornosti a návaznosti na ideje Orff Schulwerku

-

Podmínky oficiální distribuce Orffových nástrojů jsou sepsány ve zvláštním
dokumentu, tzv. Ujednání o vzájemné spolupráci, který má k dispozici výkonný výbor
ČOS a oficiální distributor nástrojů ze Studia 49. Distributor je aktivním členem ČOS
a zúčastní se významných akcí ČOS. ČOS propaguje svého oficiálního distributora
nástrojů Studia49 na webových stránkách a komunikuje v této věci s vedením
Studia49. ČOS si vyhrazuje právo v případě usnesení členského schůze požádat
distributora o ukončení spolupráce.

-

Kampaň nových členů proběhne pomocí nového reklamního stojanu ČOS, osobní
agitací stávajících členů i lektorů při vzdělávacích seminářích, založením
Facebookového profilu ČOS a novým webovým systémem, v plánu jsou též prospekty
s uvedením telefonních čísel.

-

Do finále se blíží nově vybudovaný info systém ČOS, který otevře novým způsobem
možnosti komunikace členské základny s vedením ČOS a otevře ČOS více veřejnosti.
Navrhovaný systém byl jednomyslně odsouhlasen přítomnými členské schůze.
Podmínky pro užívání interního rozhraní webového systému byly stanoveny takto:
Je zakázáno poskytovat přístupové kódy třetím osobám, pořizovat tzv. screenshot /
snímky obrazovky / interního webového rozhraní či je šířit.
V případě propadnutí členství se uživatel zavazuje zaplatit aktivační poplatek ve výši
200 korun.

-

Posledním bodem programu byla diskuse o rozšíření administrativního týmu jako
částečně placené funkce – úkoly pro předsedkyni a místopředsedkyni ČOS jsou vedle
jejich občanského povolání enormně časově náročné.

Ad 3/ Ostatní
ČOS má od 1.10. 2015 nové číslo účtu u FIO banky č.ú. 2700843454/2010
Zapsala: R. Drgáčová
Kontrola: 15.1.2016 J. Kotůlková, J. Kopřivová

