
Vážení rodiče a  příznivci Taneční konzervatoře Brno, 

     věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které se týkají činnosti Spolku Taneční
konzervatoře  Brno. 

    Vzhledem k tomu, že výboru spolku již skončilo funkční období dle čl. 8 ods.6 stanov, je
třeba zvolit neprodleně nový výbor, tak aby činnost spolku nebyla dlouhodobě ochromena a
aby spolek mohl plnit  svou funkci. Volby se mohou zúčastnit  pouze ty osoby,  které mají
uhrazený členský příspěvek (čl. 5 ods.1,2 stanov.), tedy pouze členové spolku.

     S ohledem na tyto skutečnosti si dovolím připomenout, že výše členského příspěvku činí
900,-Kč a je možné jej uhradit na účet, vedený u České spořitelny č.  6174329399/0800. Do
poznámky pro příjemce uveďte prosím jméno studenta. Pokud nejste rodičem či zástupcem
dítěte, ale jste pouze našim příznivcem a chcete se na činnosti spolku podílet, uveďte prosím
Vaše jméno. Pro úhradu příspěvku stanovím termín 15.2.2022.

     Členové Spolku budou následně pozváni  na členskou schůzi,  jejíž termín  a  program
stanoví výbor. Schůze se uskuteční  mimo prostory školy a bude konána za dodržení všech
mimořádných  opatření.  Termín  a  místo  konání  upřesníme  v nejbližších  dnech,  ale
předpokládáme, že se schůze sejde v měsíci únoru 2022.

     Aniž bych předjímal kroky nového výboru, bude nezbytné  do konce školního roku svolat
další  členskou schůzi,  která  projedná a schválí  rozpočet,  stanoví či  upraví výši členského
příspěvku a stanoví lhůtu k jeho úhradě a současně také upraví stanovy, tak aby v případě
situace,  jaká  nás  potkala  v uplynulých  letech,  nebyla  činnost  spolku  paralyzována,  ale
abychom dokázali pružně, včas a v souladu s platným právním řádem reagovat. 

     Pro rodiče z nižších ročníků, kteří doposud neměli možnost se žádné ze schůzí zúčastnit či
se s činností Spolku doposud neseznámili, jen krátce shrnuji: 

   Spolek sdružuje rodiče studentů, zástupce dětí a příznivce taneční konzervatoře zejména za
účelem  pomoci,  ať  už  materiální  či  finanční,  při  zajišťování  činnosti  školy,  pomáhá  při
zajišťování  a  organizaci  akcí  jako  jsou  studentská  představení  (např.  Broučci),  školní
koncerty,  přispívá  finančně  na  nákup  kostýmů,  podílí  se  na  zajištění  účasti  studentů  na
soutěžích  a  v neposlední  řadě  napomáhá  pořádání  a  organizování  mimoškolních  aktivit
studentů, přičemž vždy postupuje v souladu se schváleným rozpočtem, na jehož tvorbě máte
možnost se jako případní členové spolku podílet i Vy. Informace o činnosti spolku najdete na
stránkách Taneční konzervatoře Brno, v záložce Spolek TK Brno.

S pozdravem

                                                                         Za Spolek TK Brno

                                                                            Vladimír Tesař




