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Zápis z členské schůze České Orffovy společnosti
Členská schůze České Orffovy společnosti /dále ČOS/se konala dne 23. 4. 2016 v ZŠ gen. F.
Fajtla DFC, Rychnovská, Praha - Letňany v rámci semináře ČOS.
Přítomni (25 členů, doloženo podpisy na prezenční listině):
Jitka Kopřivová, Hana Seifertová, Hana Havelková, Pavla Sovová, Marie Lišková, Jiřina Brzobohatá,
Helena Karnetová, Štepánka Philippová, Ludmila Faltová, Zuzana Vlčinská, Vladimír Jopek, Eva
Hurdová, Zuzana Budílková, Eva Khaylová, Věra Hamerníková, Dragana Nováková -Vitas, Karolína
Koňaříková, Michaela Brčáková, Alena Tichá, Miluše Doležalová, Věra Matzenauerová, Blanka
Vysloužilová, Iva Pohořalá, Markéta Demartini, Lenka Pospíšilová.
Omluveni:Václav Salvet, Dana Novotná.
Po celou dobu byla členská schůze spolku usnášeníschopná.
Uvedení členové se ujali úloh dle přehledu:
Vedení schůze : Jitka Kopřivová, Lenka Pospíšilová
Zhotovení zápisu: Pavla Sovová
Kontrola správnosti zápisu: Majka Lišková
Sčítání hlasů: Jiřina Brzobohatá
Místopředsedkyně J. Kopřivová předložila ke schválení návrh programu schůze:
A. Aktuality


zpráva o hospodaření



zpráva o činnosti VV



akreditace



půjčování nástrojů ČOS



Orffovský seminář v Blansku



koncerty k poctě Pavla Jurkoviče



aktuální akce (Orff fórum, Sympózium)
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B. Prezentace nového webového systému ČOS (Ing. Jiří Štěpánek)
HLASOVÁNÍ: Program členské schůze byl jednomyslně schválen.

A. AKTUALITY:
Zpráva o hospodaření byla přečtena Jitkou Kopřivovou. V roce 2015 byl zisk spolku 11419 Kč. Byl
zaveden nový účet u jiné banky – aby nebyly zbytečné náklady na poplatky. Z důvodu snazší
komunikace s úřady byla zavedena datová schránka.
HLASOVÁNÍ: Zpráva o hospodaření byla jednomyslně schválena.
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Činnost výkonného výboru v uplynulém období.
Proběhlo 6. zasedání (14. 3.) a 7. zasedání (28. 3., 3. 4.). Zápisy budou zaslány členům spolu se
zápisem této schůze. Výbor řešil hlavně webový systém – byly přidány funkce: fakturace, generování
osvědčení (navýšení zakázky se odrazí v celkové ceně).
Návrh J. Kopřivové: členové výkonného výboru jsou osvobozeni od povinnosti platit členské poplatky
HLASOVÁNÍ: Návrh o osvobození ČP pro členy výboru byl jednomyslně schválen.

Akreditace.
Ke stávajícím kurzům, které obdržely akreditaci MŠMT, byla podána žádost o akreditaci
jednodenního semináře v rozsahu 6 hodin. (Pozn.:Po členské schůzi obdržela ČOS kladné
vyjádření o akreditaci )
Vzhledem ke skutečnosti, že v nejbližší době bude lektorům kromě akreditace k dispozici také
elektronický přihlašovací systém (viz druhá část dnešní členské schůze), navrhuje výkonný výbor
úpravu ceny za metodickou a organizační podporu kurzů. Návrh změn je uveden v Tabulce 1.
HLASOVÁNÍ: Návrh změn poplatků uvedených v Tab. 1 byl jednomyslně přijat.
Tab. 1 – změny poplatků za metodickou a org. podporu
Název kurzu

Rozsah

Metodická podpora

Principy České Orffovy školy
v současné hudební výchově

6 hod

30 CZK / 1 os.

Česká Orffova škola jako
zdroj hudebně-výchovných
prvků v soudobé škole

20 hod

50 CZK (z 30 CZK)/ 1. os

Česká Orffova škola v
soudobé praxi

35 hod

70 CZK (z 50 CZK)/1 os.

Skupina Prožitkové zpívání

36 hod

70 CZK (z 50 CZK)/ 1 os.

Zpívání na pasekách

42 hod

70 CZK (z 50 CZK)/1 os.

(v jednání)
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Půjčování nástrojů ČOS
Jedná se o nástroje, které jsou v ZŠ Umělecká 7 v Praze 7 (u J. Žižkové). Nástroje nejsou nové, ale
kvalitní (S49). V případě zápůjčky více nástrojů – možnost slevy.
Návrh výkonného výboru je v Tabulce 2.

Tabulka 2 – ceny za půjčení nástrojů
Nástroj

1 měsíc

Za týden

Sopránový/altový
xylofon

100 CZK člen ČOS
200 CZK organizace

70 CZK člen ČOS
100 CZK organizace

70 CZK člen ČOS
100 CZK organizace

50 CZK člen ČOS
70 CZK organizace

Sopránový/altový
metalofon
Sopránová /altová
zvonkohra

V diskusi zaznělo několik připomínek a námětů:
Kauce - motivační pro navrácení.
Alena Tichá doporučuje nafocení stavu nástrojů před předáním.
Penále uvést ve smlouvě (prodlení , poškození, ztráta)
Zapůjčení nástrojů je aktuálně mimořádnou situací. V budoucnu a po projednání připomínek členů,
bude muset být touto prací někdo pověřen.
HLASOVÁNÍ: Návrh poplatků za zapůjčení nástrojů uvedený v Tab. 2 byl jednomyslně přijat.
Orffovský seminář v Blansku
Seminář, organizovaný ve spolupráci se Z. Petrželou, byl úspěšný. Účast 40 lidí, dvě skupiny.
Výzva k možnosti spolupráce i s dalšími subjekty. P. Sovová: Popř. transformace dosavadní praxe –
lektor učí pro jinou organizaci, např. pedagogické centra, ale pod akreditací ČOS.
Koncerty k poctě Pavla Jurkoviče
Proběhly akce k poctě P. Jurkoviče.
Dragana Novaková informovala, že další koncert bude také 21. 5. v ZUŠ Stodůlky.
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Aktuální akce
Členská schůze vzala na vědomí informace o nejbližších akcích orffovské pedagogiky:
MEZINÁRODNÍ:
Off-Forum (4.-6.7.2016)
-

zastoupení ČOS: Jitka Kopřivová, Martina Beranová

Symposium v Salcburku (7.-10.7.2016)
-

stipendium: Havelková, Koňaříková, Kotůlková
zastoupení ČOS: Pospíšilová, Kopřivová

Treffen der Nachbarn – Orffovský kurz v Petchi (11.-17.7.2016)
-

účast: Vladimír Jopek , Radek Chalupský, …
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Podmínky - návrh VV:

Distributor je aktivním členem ČOS a účastní 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.
HLASOVÁNÍ: Návrh VV o podmínkách pro distribuci nástrojů byl jednomyslně přijat.


Výkonný výbor dále navrhnul v oblasti distribuce nástrojů spolupráci se Zbyňkem Petrželou

HLASOVÁNÍ: Návrh VV o spolupráci se Zbyňkem Petrželou byl jednomyslně přijat.

Různé:
Doplnění orffovských akci: TUZEMSKO
4. – 8.červenec v Plzni: kurz Hudba a dobrodružství (www. ocetplzen.cz)
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B. PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK (zde velmi stručně, dotazy VV
zodpoví)
Veřejná část, Privátní část. Dvojjazyčné – CZ/E
ROLE: administrátor (musí být ve VV), lektor (zadává kurzy, využívá přihlašovací systém, dodává
didaktické materiály), blogger (píše blogy, vytváří galerie), člen ČOS (snadněji se přihlašuje, má
přednost na kurzech, přístup k didaktickým materiálům)
HOME /Hlavní stránka - text jak nyní, Novinky, Kurzy, Akce, Lektoři
Zápis pro odebírání newslettru – info pro ty, které to zajímá
O nás
O společnosti, proč se stát jejím členem
Členské schůze, zápisy – s anotací kratičkou
Carl Orff
MEDIA
Galerie – administrátor, dogger –vytváří i galerie
BLOG – blogger, propagační účely. Informace.
Kontaktní formulář – napsat
REGISTRACE: bude se týkat i současných členů.
Administrátor schvaluje registraci, po schválení příkaz k platbě – rozpis plateb. Po platbě je
uživatelský účet aktivní a může jako člen užívat systém.
Didaktické materiály – hodnocení od členů – zpětná vazba.
Případné dotazy zodpoví výkonný výbor.

Zapsala: Pavla Sovová
Kontrola zápisu: Marie Lišková
Plzeň, Praha, 1. 5. 2016

