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Historie a poslání 

 Sdružení rodičů a žáků Quattuor Artes vzniklo v roce 2012 v Lysé nad Labem jako 

nástupce dobrovolného sdružení rodičů při ZUŠ F.A.Šporka v Lysé nad Labem. 1.1.2014 bylo 

sdružení transformováno a zapsáno do spolkového rejstříku jako Quattuor Artes, z.s.  

Hlavní posláním spolku je podpora činnosti ZUŠ F.A.Šporka, spolupráce s vedením školy 

v oblasti výchovy a vzdělávání a pořádání kulturních a výměnných akcí. 

Obecné informace o spolku 

Název Quattuor Artes, z.s. 

Sídlo Školní náměstí 906, Lysá nad Labem 

Datum vzniku 1.1.2014 

IČ 22610049 

Právní forma Zapsaný spolek 

Pobočné spolky   -------------------- 

Kontaktní údaje 

email:                           quattuor.artes@email.cz                                                

doručovací adresa:      Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem  

Odkaz na stanovy https://zuslysa.cz/sites/default/files/stanovy_quattuor_artes_z._s.pdf  

Registrace vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 24478  

Počet zaměstnanců spolek nemá zaměstnance 

 

Organizační struktura 

1. Předseda  Ing. Soňa Plachá 

2. Místopředseda Jana Křížová 

3. Výbor spolku  Petra Tesařová, Eva Němcová  

4. Valná hromada 

5. Hospodář  Adéla Wolfová 

6. Kontrolní komise Tatiana Babinská, Jana Erbenová, Vlasta Blažková 
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mailto:email:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20quattuor.artes@email.cz%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20doručovací%20adresa:%20%20%20%20%20%20Školní%20náměstí%20906,%20289%2022%20Lysá%20nad%20Labem
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Hospodaření spolku v roce 2021 
 

Celkové příjmy:     315 385,38 

 Z toho 

  členské příspěvky    52 800 

  ostatní – přís.na akce    17 400 

  Dotace z veřej.rozp.  190 000 

  Průběžné položky    55 000 

  Úroky           185,38   

Celkové výdaje:    248 001,22 

Z toho 

 zboží     22 783 

 ostatní   170 218,22  

 průběžné položky   55 000 

 

Rozdíl příjmů a výdajů:    67 384,16 

Stav účtu k 31.12.2021               98 825,83 

Stav pokladny  31.12.2021      1 497 

 

Podrobný přehled výdajů 

Podrobný přehled výdajů 
   Trička sbor        373 

Absolventi (fotky, dárky)     24240 

Poštovné - přehledy, daň.přiznání   126 

Faktury-práv. služby      15730 

Faktura - graf. práce P.Tesařová (logo pro sbor) 1800 

Výtvarné potřeby do VO     6500 

Ceny do soutěže TO       1508 

Občerstvení        6049 

Jízdné          4102 

Soustředění sboru       65440 

Vstupné+doprava Nár. divadlo, Muzeum hudby 8400 

Ubytování J.Bostlová Frant. Lázně Akordkv. 1350 

Doprava+ubyt. R. Grepl koncert Vídeň   3517 

Doprava sbory na vystoupení     20250 

Vstupné Dětská nota Ml.Boleslav     1320 

Kamera + pam. karta     15138 

Prosvětlovací boxy - VO     7645 

Dohoda o prov. práce     6000 

Bank. poplatky       3478 

Daň z úroku       35,22 

Průběžné položky       55000 

Celkem         248001,22 
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Výše příspěvku 

 Pro rok 2021 byl stejně jako v předešlých letech schválen příspěvek ve výši 200,-Kč za 

každé dítě. Pokud je žákem ZUŠ více sourozenců, příspěvek platí pouze jeden. 

 

Dotace 

 Quattuor Artes, z.s. je jako organizace pracující s dětmi do 18 let oprávněn žádat o dotaci z 

Programů na podporu kultury, sportu a volného času a na činnosti sportovních a společenských 

organizací pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.  

Jsme velmi rádi, že se nám v posledních letech daří díky našim žádostem získat dotaci od 

Města Lysá Nad Labem, a nejsme závislí pouze na vybraných příspěvcích. Podpora našich žáků 

může proto být daleko širší než dříve. 

 

Kontrola hospodaření 

Dne 31.1.2022 byl kontrolní komisí zkontrolován stav na účtu spolku - 83 118,01 Kč a stav 

pokladny ke stejnému datu – 1 897,-Kč. Byly zkontrolovány náhodné doklady  - VD 28 – 5100,- 

doprava Muzeum hudby,  VD č.38 – 789,- - TO Louskáček, fa č.3 – 1000,- - grafické práce, fa č.10 

14280,- - kamera s příslušenstvím – kontrola zařazení majetku – QA 006. Všechny doklady 

odpovídaly schvalovacím požadavkům a pravidlům čerpání. 

 

Podpora žáků v roce 2021 

Možnosti podpory žáků při aktivitách v rámci ZUŠ F.A.Šporka byly v roce 2021 opět 

omezeny díky mimořádným opatřením vlády v souvislosti s epidemiologickou situací, i když už 

zdaleka ne v takové  míře jako v roce 2020. Řada především vánočních plánovaných projektů školy 

se nemohla uskutečnit a spolek QA tedy tyto akce nemohl podpořit. Podpora se proto soustředila 

více na nákup potřeb pro výuku ve všech oborech a úhradu soustředění a cestovného na soutěže a 

exkurze. 

V hudebním oboru to byly zejména částky za proběhlé soustředění pěveckých sborů, 

dopravu na akce sborů, cestovné na soutěže a exkurze do Muzea české hudby. 

K vylepšení materiálního vybavení výtvarného oboru byly zakoupeny další prosvětlovací 

boxy. 

Samozřejmostí bez ohledu na obor jsou i dárky pro absolventy I. a II.stupně a studia pro 

dospělé. Vhodně zvolený dárek je vyjádřením ocenění za snahu a výdrž při nelehkém získávání 

uměleckých dovedností a také připomínkou dlouholeté docházky do ZUŠ F.A.Šporka. 
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Další podporou, která se týká zpravidla všech oborů, je nákup svačinek pro děti při konání 

našich mezioborových projektů a při výstavách VO. Tento výdaj by také nebylo možné hradit 

z prostředků školy. 

Jsme velmi rádi, že jsme mohli i přes určitá omezení podpořit děti při jejich činnostech 

v ZUŠ F.A.Šporka a smysluplně využít jednak vybrané prostředky spolku a jednak i získanou 

dotaci od Města Lysá nad Labem. 

Náš spolek se bude i nadále ze všech sil snažit veškerou činnost ZUŠ F.A.Šporka -  a tím i 

všechny její žáky - podpořit, usnadnit či rozšířit její možnosti. Věříme, že nás v budoucích letech 

v naší podpoře neomezí žádné neočekávané události. 

 

V Lysé nad Labem dne  16.2.2022     za Quattuor Artes, z.s. 

        Ing.Soňa Plachá 

        předsedkyně spolku v.r. 

 


