
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní konaného dne
21.11.2018 od 17:00 v Garden restaurant

Přítomní: dle prezenční listiny – Příloha č. 1

Projednané body:
1) Mikulášská nadílka pro první stupeň
Svatava Svíčková objednala perníčky. Milan Džumela vytiskl štítky. Perníčky budou doručeny 
do školy 3.12.2018.

2) Den otevřených dveří - 8.12.2018
Martina Maruchničová zajistila občerstvení (kávu, čaj, plastové kelímky, sladkosti pro děti). 
Občerstvení, které připraví školní kuchyně, bude KR proplaceno ve výši 1000 Kč.

3) Přebytky z minulého plesu (wc papír, papírové utěrky, kelímky, celofány) budou po domluvě 
věnovány školní družině. Zajistí Milan Džumela a Alena Hradilová.

4) Informace ze schůzky vedení KR s ředitelem školy, vyjádření pana ředitele k otázkám 
rodičů
- Den otevřených dveří bude ve školním roce pouze jeden. V jarním termínu se ruší.
- KR dostane podrobně rozepsaná pravidla omlouvání obědů a nepřítomnosti žáka. Důvěrníci s nimi
budou seznamovat další rodiče. Při žádosti o uvolnění žáka z vyučování je možné uvést rodinné 
důvody. Žáka uvolňuje třídní učitel nebo ředitel dle školního řádu.
- Rodiče musí nepřítomnost žáka omluvit přes Bakaláře i písemně v žákovské knížce.
- Veškeré aktuální informace bude škola uvádět v Bakalářích.
- Žáci mají ve škole možnost třídit odpady. Ve třídách mají několik odpadkových košů, 
na chodbách jsou instalovány nádoby na plasty.
- Nabídku placených obědů ze strany KR škola nevyužije. Využívá dotace na obědy z ministersva 
práce a sociálních věcí pro 12 žáků.
- Projekt Edison proběhne příští školní rok. (Bude se opakovat vždy jednou za 2 roky.)
- Pan ředitel byl informován, že v letošním školním roce nebude ples. Projednává se organizace 
společenké akce formou posezení s hudbou mimo plesovou sezónu.
- KR ve spolupráci se školou plánuje uspořádat dětský den v předběžném termínu 26.6.2018 
(náhradní termín 27.6.2018). Organizace akce bude předmětem dalších schůzek KR.
- Přístup do školy zadním vchodem není možný, protože tento vchod není zabezpečený.
- Bezpečnostní situaci před školou, stojany na kola, venkovní učebnu a další venkovní úpravy bude 
vedení školy řešit, až se realizuje oplocení a projekt „Venkovní přístupy a příjezdy k ZŠ Záhuní 
408“.
- Lavičky se přes školou umísťovat nebudou z důvodu shromažďování problémových osob.
- Škola aktivně řeší problematiku šikany.

Rodiče mají zájem na brzkém vyřešení přístupu ke škole. Klub rodičů osloví zastupitele 
Frenštátu p.R. formou dopisu. Návrh znění dopisu zpracuje Lucie Gajdušková.

5) Herní prvky na chodby školy a hry do tříd
Rodiče připomněli, že je důležité, aby se děti o přestávkách „protáhly“. Diskutovalo se, jakou 
celkovou částku uvolní KR na herní prvky. Zatím nemáme vybrané členské příspěvky. KR nejprve 
pořídí část plánovaných herních prvků a k ostatním návrhům se vrátí později.
Přítomní důvěrníci KR schválili pořízení jednoho stolního fotbalu v hodnotě 20 000 Kč (10 hlasů 
pro, 3 se zdrželi). Cenové nabídky zajistí Pavel Zátopek.



Přítomní dále schválili finanční limit 1 000 Kč/třídu za účelem pořízení stolních her dle uvážení 
třídního učitele na základě přání žáků (11 pro, 1 proti, 1 odešel).
Hlasovalo se o návrhu školy, pořízení kostkoviště chráněné dílny T-WOOD. 11 hlasů bylo proti, 
1 se zdržel, 1 odešel.

6) Otázky rodičů směrem k vedení školy 
Otázky bude tlumočit Martina Pavlová na příští schůzce s vedením školy.
- Zda lze umožnit rodičům přístup do elektronické třídní knihy, aby měli přehled o probíraném 
učivu.
- Je-li možné opět zavézt atletický kroužek, když se škola hlásí ke sportovní tradici. (Děti dojíždějí 
do Kopřivnice.)
- Jaká jsou pravidla odemykání a zamykání branky na školním hřišti? Kdo je zodpovědná osoba?
- Kdy budou k dispozici výsledky sběru papíru a jakým způsobem se využijí získané prostředky?
- Zda jsou učitelé informovaní o způsobu proplácení výdajů KR. Někteří učitelé kontaktovali 
nesprávnou osobu. Rodiče navrhují dát na nástěnku ve sborovně kontakty na zástupce z KR, 
na které se mají obracet.

7) Informace o čerpání rozpočtu
Z rozpočtu KR bylo čerpáno 26 845 Kč. Akce, které se uskutečnily za přispění KR, jsou uvedeny 
v příloze č. 2.

8) Výběr členských příspěvků, zápisy
Prozatím se nepodařilo uspokojivě vyřešit způsob výběru příspěvků. Jakmile se to podaří, budou 
rodičům dodány letáčky s instrukcemi k platbě.
Připomnínka v rámci KR: Posílat včas zápisy ze schůzek KR všem důvěrníkům a zveřejňovat je 
na webových stránkách školy.

9) Termín příští schůzky
Příští schůzka proběhne v novém kalendářním roce. Termín schůzky bude zvolen z navržených 
možností na základě hlasování. Informaci o hlasvání obdrží důvěrníci prostřednictvím e-mailu.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21.11.2018

Zapsala: Lucie Gajdušková


