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Zápis	z	jednání	výboru	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	konané	
dne	22.3.2018	od	17:00	v	Garden	restaurant	

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

Hosté:	Josef	Stieborský		

Projednané	body:	

1. Zhodnocení	Plesu	„SE	SRDCEM“		16.2.2018	
Celkový	 výnos	 s	letošního	 plesu	 činil	 32	 437	 Kč.	 Velké	 poděkování	 patří	 všem	
sponzorům,	 bez	 jejichž	 přispění	 by	 se	 ples	 nemohl	 konat	 a	 dále	 všem	 rodičům	 a	
zaměstnancům	 školy,	 kteří	 na	 přípravách	 plesu	 podíleli.	 Nově	 se	 KR	 podařilo	 do	
příprav	 zapojit	 také	 žáky	 9.	 tříd	 a	 to	 k	oboustranné	 spokojenosti.	 Věříme,	 že	 tuto	
možnost	budou	mít	žáci	také	v	následujících	letech.		
Co	se	 týká	průběhu,	 letos	se	bohužel	objevila	 řada	komplikací,	 zejména	se	zajištěním	
prostor	 v	průběhu	 večera.	 V	následujících	 letech	 je	 potřeba	 zvážit	 zpřísnění	 pravidel	
pro	účast	na	plese	(vstup	pouze	ve	společenském	oděvu,	zákaz	vnášení	tašek	do	sálu,	
vstup	 od	 18	 let,	 posílení	 kontroly	 prostor	 u	 vstupu,	 WC	 a	 venkovních	 prostor	
s	popelníkem).		
Velkým	 zklamáním	 bylo	 vystoupení	 kapely,	 která	 oproti	 předchozímu	 roku	 hrála	 ve	
zcela	jiném	složení	a	bohužel	špatně.		
Dále	 se	KR	opět	potýkal	 s	nedostatkem	dobrovolníků,	kteří	by	byli	ochotni	 se	zapojit	
jak	do	příprav,	tak	do	pomoci	přímo	na	plese.			
Usnesení:	Finančně	se	ples	velice	vydařil,	organizačně	to	však	letos	bylo	komplikované	
zejména	v	důsledku	malého	zapojení	rodičů.	Současný	organizační	 tým	v	příštím	roce	
ples	pořádat	nebude.	KR	bude	hledat	možnosti,	jak	zapojit	nové	rodiče.	
	

2. Definitivní	rozhodnutí	o	příspěvku	na	nákup	interaktivní	tabuli	
Po	krátké	diskusi	byly	navrženy	tři	varianty	příspěvku	na	nákup	interaktivní	tabule,	o	
kterých	bylo	následně	hlasováno:	
a) Příspěvek	 ve	 výši	 výnosu	 z	organizace	 plesu	 32	 968	 Kč	 –	 pro	 hlasovalo	 7	

přítomných	DK	
b) Příspěvek	ve	výši	požadavku	školy	60	000	Kč	–	pro	hlasovali	4	přítomní	DK	
c) Příspěvek	ve	výši	10	000	Kč	–	pro	hlasovali	2	přítomní	DK	
Celkem	bylo	při	hlasování	přítomno	13	důvěrníků	klubu	(DK).	
Usnesení:	 VDK	 odhlasoval	 příspěvek	 z	fondu	 KR	 na	 nákup	 interaktivní	 tabule	 do	
jazykové	učebny	ve	výši	32	968	Kč.	 Jedná	se	o	účelový	příspěvek	(nákup	 interaktivní	
tabule),	který	škola	může	čerpat	do	konce	školního	roku	2017/2018.	Pokud	k	čerpání	
nedojde	v	průběhu	stanoveného	období,	zůstanou	prostředky	ve	fondu	KR	a	mohou	být	
použity	na	jiný	účel.		
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3. Informace	ze	schůzky	Žákovské	samosprávy	dne	8.2.2018	

Alena	Hradilová	 informovala	 přítomné	 rodiče	 o	 své	 účasti	 na	 ŽŠ	 dne	8.2.2018.	 ŽS	 se	
koná	ve	škole	každý	týden	ve	čtvrtek	od	7:30	do	7:45.	Zástupci	dětí	od	4.	do	9.	tříd	se	
mají	možnost	 prostřednictvím	Mgr.	 Skřečkové	 dozvědět	 o	 připravovaných	 aktivitách	
školy	a	dále	se	mohou	sami	vyjádřit	k	dění	na	škole.		AH	dostala	na	schůzce	prostor	cca	
5	min,	v	rámci	kterých	se	snažila	s	dětmi	mluvit	o	následujících	tématech:	
• Zda	děti	ví,	že	existuje	KR,	jak	a	proč	na	škole	funguje.		
• Dále,	zda	žáci	ví,	že	KR	jim	přispívá	na	různé	aktivity	a	to	jak	z	peněz,	které	vybere	

na	začátku	š.r.	od	rodičů,	tak	z	peněz	získaných	jinde,	např.	organizací	plesu.	
• Na	co	by	chtěli	od	KR	přispět?	Co	jim	ve	škole	chybí?	
• Zapojení	9.	tříd	do	organizace	plesu.		
Z	diskuse	 vyplynulo,	 že	 děti	 o	 existenci	 KR	 téměř	 neví	 a	 mnozí	 nezaregistrovali	 ani	
příspěvky	na	aktivity.	O	účasti	na	plese	projevili	značný	zájem	a	to	jak	žáci	9.	tříd,	tak	i	
děti	 z	nižších	 ročníků.	 Jediný	 požadavek,	 který	 AH	 předala	 Mgr.	 Skřečková,	 byl	 na	
zakoupení	futsalových	míčů.		
Usnesení:	 Přítomní	 rodiče	 se	 dohodli,	 že	 je	 potřeba,	 aby	 se	KR	pravidelně	 (cca	 4x	 za	
rok)	účastnil	ŽS,	informoval	děti	o	své	činnosti	a	diskutoval	s	nimi	o	tom,	co	by	od	KR	
chtěli.		Nákup	futsalových	míčů	bude	zařazen	do	požadavků	na	rozpočet	na	následující	
období.		
	

4. Rozpočet		
• Aktuální	stav	čerpání	rozpočtu:	BH	seznámila	přítomné	rodiče	s	aktuálními	zůstatky	

ve	 fondu	KR	 včetně	 zisku	 z	plesu	 k	26.2.2018	 –	 pokladna	 37	 048	Kč,	 BÚ	200	004,48		
včetně	prostředků	ŽS	(cca	25	000	Kč).		
Do	konce	š.r.	se	má	dle	plánovaného	rozpočtu	vyčerpat	ještě	94	055	Kč	na	aktivity	dětí.	
Tzn.	v	současné	době	činí	rezerva	cca	115	000	Kč.	VDK	je	shodl	na	tom,	že	je	potřeba	
tyto	peníze	vyčerpat	v	souladu	s	plánovaným	rámcovým	rozpočtem	–	na	investice.		
	

• Návrhy	na	mimořádná	čerpání	z	rozpočtu:		
o Pomůcky	pro	družinu	–	přítomní	rodiče	schválili	nákup	dřívek	v	hodnotě	600	

Kč	 od	pana	 Samuela	 Fojtů	 pro	 družinu.	Dřívka	 se	mohou	 skládat	 nebo	 lepit	 a	
podporují	tak	motoriku	dětí.		

o Pomůcky	 pro	 1.	 st	 –	KR	zatím	od	paní	zástupkyně	nedostal	odpověď,	zda	by	
pomůcky	do	tříd	chtěli	objednat.	K	původnímu	seznamu	(viz.	zápis	z	jednání	KR	
ze	 dne	 17.1.2018)	 přibyla	 nabídka	 pana	 Fojtů	 na	 nákup	 dřívek	 viz.	 družina.	
Prosíme	 vedení	 školy	 o	 vyjádření,	 	 zda	budou	 chtít	 tuto	 aktivitu	 ze	 strany	KR	
podpořit	např.	pro	účely	technických	prací.		

o Dřevo	 do	 dílen	 –	 osobní	 schůzka	 s	vyučujícím	 p.	 Koláčkem	 byla	 realizována	
v	lednu	2018.	Bylo	dohodnuto,	že	rodiče	zjistí	kde	je	možné	zakoupit	hoblované	
desky	 a	 zkusí	 poptat	 cenové	 nabídky.	 Při	 dalším	 setkání	 s	 p.	 učitelem	 jsme	
dostali	zpětnou	vazbu,	že	máme	čekat	(žádné	nabídky	škola	nechtěla),	jelikož	se	
čeká	na	vyjádření	sponzora	ohledně	zakoupení	pily.	Škola	se	zatím	k	dnešnímu	
dni	 nevyjádřila,	 jak	 jednání	 dopadlo.	 KR	 by	 chtělo	 pokračovat	 v	 dané	 aktivitě	
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bez	 ohledu	 na	 vyjádření	 sponzora	 a	 dostat	 stanovisko,	 zda	 a	 jak	 je	 možné	
pomoct	 –	 potřebujeme	 znát	 rozměry	 hoblovaných	 desek,	 které	 chce	 škola	
zakoupit.		

o Nákup	futsalových	míčů	
o Nákup	bruslí	na	zapůjčení	pro	děti	1.	st.		
o Nákup	posezení	pro	návštěvníky	do	prostor	před	bufetem	
o Nákup	 volnočasového	 vybavení	 na	 chodby	 ZŠ	 a	 do	 družiny	 –	 konkrétní	

návrhy	předány	vedení	školy	paní	Maruchničovou	v	03/2018		
o Orffovy	hudební	nástroje	
o Podpora	dětí	ze	sociálně	slabších	rodin	
o Přímé	odměny	pro	děti	od	KR	(knihy,	poukázky	a	pod.)	

Na	 další	 schůzce	 budou	 jednotlivé	 návrhy	 diskutovány.	 S	 vybranými	 návrhy	 bude	
seznámeno	vedení	školy,	se	kterým	bude	VDK	jednat	o	jejich	realizaci.		
	

• Požadavky	na	rozpočet	2018/2019:	
o Příspěvek	 na	 přehlídku	 dravců	 50	 Kč/na	 žáka	 –	 termín	konání	 září	 2018,	

zajišťuje	p.u.	Krygelová	
o Edukační	programy	pro	školy	Muzea	ve	Frenštátě	p.	R.	–	více	informací	viz.	

Lucie	Gajdušková		
o Sklář	pro	všechny	děti	družiny		
o Nákup	 reflexních	 prvků	 pro	 děti	 z	1.	 tříd	 –	 ověřit	možnost	 získat	 reflexní	

prvky	zdarma	od	města	a	policie	ČR.		
o Příspěvek	 na	 preventivní	 programy	 pro	 školy	 –	 více	 informací	 viz.	 Lucie	

Gajdušková	(Centrum	pro	rodinu	a	sociální	péči	v	Ostravě)	
	

5. Účast	KR	v	porotě	Záhuňského	slavíčku	13.3.2018	
AH	informovala	rodiče,	že	se	za	KR	zúčastnila	jako	porotce	Záhuňskéh	slavíčku.	Byla	to	
moc	povedená	akce	školy.		
		

6. Den	otevřených	dveří	ve	škole	27.3.2018	mezi	8:00	–	17:00	hod	
KR	se	bude	podílet	pouze	finančním	příspěvkem	dle	rozpočtu.		
	

7. Informace	ze	školské	rady	–	výběrové	řízení	na	ředitele	
Pavel	Zátopek	a	Bohdana	Harabišová	předali	VDK	informace	ze	školské	rady.		
Dne	1.2.2018	vyhlásila	rada	Města	konkurzní	řízení	na	vedoucí	pracovní	místo	ředitele	
ZŠ	Záhuní	a	současně	odvolala	stávajícího	ředitele	s	platností	k	31.7.2018.		
Dne	 7.2.2018	 zasedala	 mimořádná	 školská	 rada,	 která	 volila	 svého	 kandidáta	 do	
výběrové	 komise.	 Zvolena	 byla	 paní	 Mgr.	 Kupčáková.	 Výběrová	 komise	 posuzuje	
jednotlivé	kandidáty	a	navrhuje	 radě	města	pořadí	kandidátů,	 kteří	 splnili	 podmínky	
konkurzu.	 Výsledného	 kandidáta	 volí	 rada,	 která	 se	 může,	 ale	 nemusí	 držet	 návrhu	
výběrové	komise.		
Otevírání	 obálek	 s	přihlášenými	 kandidáty	 bude	 probíhat	 9.3.2018.	 Výsledek	
konkurzního	 řízení	 by	 měl	 být	 znám	 25.4.2018,	 výběr	 ředitele	 pak	 proběhne	 na	
následující	radě	města,	předpokládaný	termín	je	16.5.2018.		
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8. Další	směřování	KR	

Z	různých	osobních	důvodů	bude	kompletní	vedení	KR	končit	ve	svých	funkcích	a	
to	nejpozději	k	datu	jednání	členské	schůze	v	září	2018,	kde	by	mělo	být	zvoleno	
nové	vedení	spolku.	Pokud	nebude	zvoleno	nové	vedení,	bude	spolek	rozpuštěn.	
VDK	se	proto	obrací	na	všechny	členy,	aby	zvážili	 svou	aktivní	účast	na	vedení	
Klubu.	 Pro	 více	 informací	 nebo	 navržení	 své	 kandidatury	 kontaktujte	 výbor	
Klubu	na	e-mailu	kr.zahuni@gmail.com.	
	

9. Termín	příští	schůzky	
Termín	 příští	 schůzky	 nebyl	 pevně	 stanoven.	 Schůzka	 bude	 svolána	 po	 zveřejnění	
výsledků	výběrového	řízení	na	ředitele	školy,	tzn.	v	druhé	polovině	května.		
	
	
	

Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm	dne	3.4.2018														 Zapsala:	Alena	Hradilová	
	
	
	 Ověřil/a:	Bohdana	Harabišová	


