Zápis z členské schůze České Orffovy společnosti, rok 2015
Členská schůze České Orffovy společnosti se konala 14 .března 2015 od 14:00 do 18. 30
v ZŠ gen. F. Fajtla DFC, Rychnovská 139 v Letňanech.
Přítomni, řazeni abecedně:
Barochová Kamila
Drgáčová Rafaela
Kopřivová Jitka
Kotůlková Jarmila
Novotná Dana
Novotná Marie
Novakovic Dragana
Pašková Anna
Pospíšilová Lenka
Pospíšilová Lucie
Salvet Václav
Švecová Lucie
Tůmová Katka
Vlčková Martina
Vysloužilová Blanka
Žižková Jana
Omluveni: 11 členů ČOS, seznam uložen u předsedkyně ČOS Lenky Pospíšilové, schůze byla
usnášeníschopna
PROGRAM:
1. Zahájení, přivítání, minuta ticha na uctění památky zesnulého Pavla Jurkoviče,
prvního předsedy České Orffovy společnosti
2. Schválení programu a vedení schůze
vedení: L. Pospíšilová a J. Kopřivová,
zhotovení zápisu: R. Drgáčová,
kontrola správnosti zápisu: J. Kotůlková,
sčítání hlasů: A. Pašková
schváleno všemi hlasy
3. Zpráva o činnosti a hospodaření výkonného výboru
a. projednání a schválení roční účetní uzávěrky
ad a) schváleno všemi hlasy
b. aktuality z výkonného výboru:
1/ Orffovy nástroje a tympány – od 1. 5. 2015 na Pedagogické fakultě UK Praha,
Další rytmické nástroje Orff instrumentáře na ZŠ Umělecká, Praha. Na starosti má
Jana Žižková - nutná zcela nová inventarizace.
Pravidla zápůjček pro účely vystoupení či seminářů – formulář – délka, účel, kontrola při
převzetí a vrácení, poplatek za půjčení bude určen - pouze pro členy ČOS
2/ Představení projektu Creative Europe, Erasmus – výměnné mezinárodní semináře v duchu
ideí C. Orffa - Slovensko, Polsko, Slovinsko.
Projekt připravuje Lucie Švecová, představena účastníkům členské schůze,
Výsledky žádosti budou známy ke konci měsíce dubna 2015

II.
3/ Mezinárodní seminář v duchu ideí C. Orffa Plzeň 2015 – 28. 7. – 2. 8. 2015
Stipendium pro české účastníky pro tento účel nebude vypsáno vzhledem k místu konáni v
ČR a běžné finanční dostupnosti kurzu (akreditace, fond pro dalši vzdělávání na školách)
– schváleno všemi hlasy
4/ Prezentace stavu členské základny na schůzi, kontrola platby členských příspěvků / Lída
Faltová - omluvena, informace zaslány formou emailové zprávy /
Členské příspěvky půjdou též na činnost výkonného výboru – bude ošetřeno dohodou o
provedení práce – schváleno jednohlasně
5/ Příprava a činnost lektorů ČOS na projektu Hudba na dotek – vzdělávací koncerty pro děti
v dílně Fík, FOK Praha – důležité pro zviditelnění ČOS v rámci Prahy i celé České republiky
– prodiskutováno v rámci výkonného výboru při Skype konferenci
6/ Informace o chystaném celostátním semináři v Praze – Letňanech – 10. – 12. 4. 2015
(organizace, lektorský tým)
7/ Informace o stavu akreditací a termínech dodání podkladů k obnovení či získání nových –
Václav Salvet
8/ Informace o mezinárodním festivalu v duchu ideí C. Orffa ve Stochově a stavu jeho příprav
pro rok 2016 či 2017 – K. Barochová
Složení výkonného výboru a kontakty na jeho členy:
Lenka Pospíšilová (předseda) – Letňany, Creative Europe, Česká Orffova škola, Erasmus+
etc. orff@seznam.cz, lenka.pospisil@centrum.cz
Jitka Kopřivová (1. místopředseda) – Orffovy nástroje, Erasmus+, Creative Europe, Česká
Orffova škola etc. jikopri@gmail.com
Pavla Sovová (2. místopředseda) – Plzeň, Creative Europe psovova@kpg.zcu.cz
Rafaela Drgáčová - mediální kontakty rafaela.drgacova@tiscali.cz
Václav Salvet – akreditace vsalvet@centrum.cz
Asistence:
Zbyněk Hraba,
Jarka Kotůlková - všeobecná asistence, korespondence, udržování mezinárodních kontaktů
kotulkovaj@centrum.cz
Lída Faltová - evidence členů ČOS faltu@volny.cz
Martina Vlčková - technická podpora
4. Ke schválení
a) Zastoupení na Orff-Forum 2015 v Salcburku – P. Sovová, J. Kopřivová
b) Vzpomínka na lidský i pedagogický odkaz Pavla Jurkoviče
Od roku 2016 přehlídka tvorby Pavla Jurkoviče “Jaro s Pavlem Jurkovičem v hudební
pedagogice”, konání vždy od 4. 2. do 30. 4.
Pořadatelé si zvolí svou formu prezentace díla Pavla Jurkoviče, ČOS pomůže s medializací
(videa, foto, inzerce na webu ČOS)
ad a) a b) – schváleno všemi hlasy
5. Diskuze o cílech a úkolech ČOS ve skupinkách
a. Působení ČOS (lektorské kurzy, kurzy pro rodiče a děti, workshopy pro seniory a
handicapované účastníky – tzv. muzikofiletika, semináře, mezinárodní aktivity, mediální,
kontaktní a metodicko – poradenská činnost – je zájem o tzv. patrony v jednotlivých krajích ?

III.
b. Administrativní struktura ČOS (administrativní centrum, zaměstnanci, finanční odměny
zástupců ČOS, služební telefon)
Administrátor – placený – odsouhlaseno, 1 se zdržel hlasování, zatím není konkrétní osoba
c. Webové stránky
Nutné přepracování, vyřešit situaci kolem vlastníka domény - Martina Vlčková
Aspekty: aktualizace seznamu lektorů a jejich seminářů v rámci ČR , organizace, vyrozumění
členů, rozhraní pro členy obsahující materiály, newsletters
Facebook – ano či ne ? Pokud ano, jaký způsob? Ano, pokud se najdou zodpovědné osoby,
které jej budou spravovat - 1 hlas proti, zbytek členů pro
d. Úkoly a vize pro další období
Rozšíření nabídky kurzů ČOS do celé ČR
Pomoc organizace regionálních centrům v administrativě
Supervize – v rámci kurzů ČOS / např. Letňany / umožnit zkušenějším pedagogům
prezentovat vlastní nápad pod dohledem lektorů ČOS
Zvýšení povědomí o ČOS
Navýšení počtu členů
Celorepublikové propojení
Zapsala: R. Drgáčová, členka výkonného výboru

