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Zápis	z	jednání	výboru	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	konané	
dne	8.11.2017	od	17:00	v	restauraci	Hotelu	Bartoš	

	
Účastníci	za	Klub	Rodičů	(dále	KR):Silva	Bosáková,	Milan	Džumela,	Lucie	Gajdušková,	
Bohdana	Harabišová,	Alena	Hradilová,	Martina	Maruchničová,	Martina	Pavlová,	Svatava	
Svíčková,	Romana	Zapletalová,	Pavel	Zátopek	

Projednané	body:	

1. Zajištění	průběhu	voleb	do	školské	rady	dne	14.11.2017	od	16:00	do	18:00	hod	

Volební	 komise,	 jmenovaná	panem	 ředitelem	Stieborským	ve	 složení	Alena	Hradilová,	
Martina	Maruchničová	a	Hana	Pargačová,	bude	zajišťovat	průběh	voleb.		
Alena	Hradilová	přítomné	informovala,	že	prostřednictvím	mailu	přijala	od	rodičů	další	
dva	návrhy	na	kandidaturu	–	Lucie	Gajdušková,	Bohdana	Harabišová.	Obě	jmenované	se	
svou	 kandidaturou	 souhlasí.	 Termín	 pro	 navrhování	 kandidátů	 vyprší	 10.11.2017.	
Následně	volební	komise	připraví	hlasovací	 lístky	a	 škola	zajistí	 jejich	 tisk	a	distribuci	
učitelům.		

2. Rozpočet	na	rok	2016/2017		

• Přehled	 o	 aktuálním	 čerpání	 –	 Paní	 Bohdana	 Harabišová	 seznámila	 přítomné	
rodiče	 s	aktuálním	 čerpání	 prostředků	 z	fondu	 KR	 viz.	 příloha	 Čerpání	 rozpočet	
k	30.10.2017.		

• Prosba	 paní	 uč.	 Adamčíkové	 o	 navýšení	 částky	 na	 exkurzi	 na	 přečerpávací	
elektrárnu	 Dlouhé	 stráně	 v	 Jeseníkách	 a	 do	 památníku	 2.	 světové	 války	
v	Hrabyni-	 Paní	 učitelka	 Adamčíková	 se	 na	 Klub	 obrátila	 s	prosbou	 o	 úhradu	 celé	
částky	 11	 979	 Kč	 za	 dopravu	 na	 exkurzi	 pro	 9.	 ročník.	 V	rámci	 rozpočtu	 byl	
příspěvek	na	dopravu	ve	výši	4	650	Kč.		
Po	krátké	diskusi	se	přítomní	rodiče	dohodli	na	tom,	že	doprava	může	být	uhrazena	
pouze	 z	peněz,	 které	 již	 pro	 9.	 ročník	 byly	 rozpočtovány.	 Tzn.	 je	 možné	 peníze	
přesunout	z	exkurze	do	planetária		(3100	Kč)	a	z	příspěvku	na	ukončení	(4	229	Kč),	
kde	by	následně	žákům	zůstalo	cca	2	000	Kč.		Důvodem	je	letošní	vysoké	čerpání	na	
žáka	 v	9.	 ročníku	 (786	 Kč/žák)	 a	 nebylo	 by	 spravedlivé	 vůči	 ostatním	 dětem	 tuto	
částku	jednorázově	navýšit.		

3. Mikulášská	nadílka	pro	první	stupeň		

Paní	 Svatava	 Svíčková	 předala	 přítomným	 informaci	 o	 tom,	 že	 cena	 za	malý	 zdobený	
perníček	nebude	5	Kč	ale	7	Kč,	což	bylo	 jednomyslně	schváleno.	Malé	 i	velké	perníčky	
budou	ručně	zdobené	a	na	zadní	straně	bude	nálepka	s	textem:	Pěkného	Mikuláše	přeje	
Klub	rodičů!.	Nálepky	zajistí	Svaťa	Svíčková	a	Milan	Džumela	a	do	27.11.2017	je	předají	
paní	Mikeskové	 na	 nalepení.	 Perníčky	 se	musí	 předat	 do	 školy	 nejpozději	 do	 pondělí		
4.12.2017.		
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4. Ples	„se	srdcem“	16.2.2018	od	19:30		v	aule	G	a	SPŠI	ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm	

Letošním	hlavním	motivem	plesu	bude	srdce.	Alena	Hradilová	předložila	rodičům	návrh	
na	 zapojení	 dětí	 do	 příprav	 plesu	 a	 to	 pomocí	 „přání	 ze	 srdce“,	 které	 připraví	 svým	
rodičům	 jako	 překvapení	 na	 plese.	 Byly	 diskutovány	 různé	 formy	 (balónky,	 obálky	 a	
pod.).	 Pokud	 vás	 něco	 napadne,	 své	 návrhy	 posílejte	 na	 kr.zahuni@gmail.com,	 Alena	
Hradilová	osloví	na	toto	téma	do	další	schůzky	paní	uč.	Jendrykovou.	

Na	místě	byly	 rozděleny	nejbližší	 úkoly	pro	 zajištění	plesu	viz.	 příloha	Harmonogram.	
Prosíme	všechny	rodiče,	aby	si	z	přiloženého	seznamu	sponzorů	vybrali	alespoň	3	
sponzory,	které	navštíví	a	osloví	s	prosbou	o	dar.	Informaci	o	tom,	kam	se	chystáte	
prosím	sdělte	Aleně	Hradilové	do	6.12.2017.	Obálky	s	pozvánkou	a	vstupenkami	pro	
sponzory	 budou	 k	dispozici	 od	 7.12.2017	 u	 paní	 sekretářky	 Pavelkové,	 informace	
k	tomu,	jak	sponzory	oslovit	viz.	příloha.		

Pan	ředitel	přislíbil	pomoc	9.	ročníku	od	13:00	do	21:00	se	souhlasem	rodičů.		

5. Diskuse		

• Interaktivní	tabule	–	Na	základě	doplněných	informací	byla	znovu	otevřena	diskuse	
ohledně	schválení	investice	na	interaktivní	tabuli.	Někteří	členové	VDK	vznesli	proti	
rozhodnutí	 námitky	 a	 to	 zejména	na	výši	 schválené	 částky	 a	 to,	 zda	 je	 ověřeno,	 že	
škola	 není	 schopná	 sehnat	 prostředky	 na	 tabuli	 z	jiných	 zdrojů.	 Přítomní	 rodiče	
jednomyslně	přijali	usnesení	VDK	viz.	níže.	

Usnesení:		

1. Zůstává	v	platnosti,	že	na	nákup	tabule	půjdou	všechny	prostředky	získané	v	rámci	
organizace	Plesu	„Se	Srdcem“.		

2. Klub	bude	požadovat	po	vedení	školy,	aby	jej	seznámilo	s	plánem	investic	školy	pro	
následující	období,	tak	jak	to	bylo	panem	ředitelem	přislíbeno	na	členské	schůzi	dne	
19.9.2017.	

3. O	chybějící	částce	pro	nákup	interaktivní	 tabule	bude	znovu	hlasováno	po	plese	na	
následném	jednání	VDK	v	03/2018.	
	

• Herní	 a	 odpočinkové	 prvky	 na	 chodbách	 –	 V	návaznosti	 na	 předchozí	 diskusi	
přítomní	 rodiče	 opět	 řešili	 možnost	 vybavit	 chodby	 školy	 volnočasovými	 a	
odpočinkovými	 prvky.	 Aktuální	 stav	 je	 ten,	 že	 vedení	 školy	 nabídku	Klubu	muselo	
zamítnout	na	základě	bezpečnostních	předpisů.	Přítomní	rodiče	jednomyslně	přijali	
usnesení	VDK	viz.	níže.	

Usnesení:		

1. Do	 jednání	VDK	v	03/2018	vypracuje	Martina	Maruchničová	 ve	 spolupráci	 s	rodiči	
seznam	 návrhů	 volnočasových	 a	 odpočinkových	 prvků,	 které	 by	 bylo	 možné	
instalovat	na	chodby	školy,	včetně	orientačních	cenových	kalkulací.		
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2. Alena	Hradilová	 jménem	Klubu	 zjistí	 od	 vedení	 školy,	 jaká	konkrétní	 bezpečnostní	
omezení	 brání	 instalaci	 navržených	 volnočasových	 a	 odpočinkových	 prvků	 na	
chodby	školy	a	možnosti,	které	by	šly	realizovat.	

3. O	jednotlivých	návrzích	bude	hlasováno	na	následných	jednáních	VDK,	nejpozději	do		
06/2018	a	v	průběhu	prázdnin	budou	schválené	návrhy	realizovány.		
	

• Seznam	 otevřených	 kroužků–	 Rodiče	 prosí	 vedení	 školy	 o	 aktualizaci	 seznamu	
otevřených	kroužků	na	webových	stránkách	školy.	
	

• Informace	 ze	 schůzky	 ohledně	 poslání	 a	 dalšího	 směřování	 Klubu	 -	 Dne	
8.11.2017	 v	dopoledních	 hodinách	 proběhla	 pracovní	 schůzka	 ohledně	 poslání	 a	
dalšího	směřování	Klubu,	kterou	svolala	paní	Martina	Pavlová.	Schůzky	se	zúčastnily	
Lucie	 Gajdušková,	 Alena	 Hradilová,	 Martina	 Maruchničová,	 Hana	 Pargačová	 a	
Martina	Pavlová.		

Hlavním	 posláním	 Klubu	 je	 hájit	 zájmy	 žáků	 a	 snažit	 se	 zlepšovat	 podmínky	 pro	
jejich	rozvoj	a	fungování	v	rámci	školy.		

Nejdůležitější	 myšlenkou,	 která	 ze	 schůzky	 vyplynula,	 je	 že	 Klub	 by	 měl	 být	
důvěryhodným	 komunikačním	 prostředníkem	 mezi:	 žáky	 –	 školou	 (vedení	 +	
pedagogové)		–	rodiči		–	městem.	

Aby	tomu	tak	bylo,	 je	potřeba	zviditelňovat	práci	Klubu	a	posilovat	jeho	pozici,	aby	
se	stal	pro	rodiče,	školu	a	město	rovnocenným	partnerem.	Konkrétní	kroky	a	návrhy,	
jak	toho	docílit,	budou	diskutovány	na	dalších	jednáních	VDK.			

6. Termín	příští	předvánoční	schůzky	s	přípravu	obálek	s	pozvánkou	a	lístky	na	ples	

Termín	byl	stanoven	na	středu	6.12.2017	od	16:00	u	Aleny	Hradilové	doma.		

	

Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm	dne	13.11.2017														 Zapsala:	Alena	Hradilová	
	
	
	 Ověřila:	Bohdana	Harabisova	
	
Přílohy:	
• Čerpání	rozpočet	k	30.10.2017	
• Harmonogram	ples	2018	
• Seznam	sponzorů	
	
	


