
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní konaného dne
24.10.2018 od 17:00 v Garden restaurant

Přítomní: dle prezenční listiny – příloha č. 1

Projednané body: 

1) Podněty a otázky důvěrníků tříd
- Oslovit rodiče ve třídách, kde chybí důvěrníci, aby se aktivně zapojili do Klubu rodičů (KR).
- Někteří žáci mají problém získat přednostněnky na oběd a nestíhají autobusy. Rodiče očekávají 
řešení této situace.
- Někteří učitelé neuznávají omlouvání žáků z rodinných důvodů. Je možné uvolnit žáka 
z vyučování z rodinných důvodů? Pokud ne, jak formulovat důvod nepřítomnosti?
- Jakým způsobem a zda funguje třídění odpadů ve škole?
- Rodiče by uvítali častější návštěvy dopravního hřiště i s policistou.
- Jakým způsobem se vyvíjí řešení případů šikany ve 4.A a 6.C? Je možné přesunout děti do jiné 
třídy?

Martina Pavlová předloží řediteli na příští schůzce návrh projektu „Obědy pro děti“ pro žáky naší 
školy a výše zmíněné podněty rodičů.

2) Bakaláři
Proběhla diskuze nad způsobem fungování programu Bakaláři, jak se v něm orientovat, kde je 
možné najít aktuality.

3) Dopravní situace před školou – informace ze školské rady
Přechody pro chodce na silnici I. třídy v blízkosti školy není možné v současnosti realizovat. Je 
zapotřebí provést změnu územního plánu.

Diskuze o zamezení přístupu aut ke škole, respektování dopravního značení, aktuálním stavu 
projektu přístupů k ZŠ.

4) Pravidla čerpání rozpočtu
Učitelé jsou s pravidly seznámeni prostřednictvím vedení školy.
Nelze čerpat formou zálohy.
Hotovost se proplácí na základě daňového dokladu prostřednictvím paní Chalupové, faktury 
proplácí přímo KR.
Čerpání rozpočtu se bude kontrolovat v předem dohodnutých termínech. Pokud nedojde k čerpání 
ve stanoveném čase, uvolní se prostředky na aktivity, které nebyly zařazeny do rozpočtu.

5) Herní prvky a ostatní návrhy
Byly předloženy návrhy učitelů (příloha č. 2). Učitelé navrhují stolní hry, herní prvky klidovějšího 
charakteru.
Dále navrhují zakoupení sedacích vaků, role papíru na tvorbu plakátů, časopisu Časostroj.
Diskuze nad konkrétními návrhy rodičů – stolní fotbal, vzdušný hokej, nástěnné a nášlapné herní 
prvky na chodby (viz návrhy z minulého školního roku) – jaké jsou výhody a nevýhody, nároky 
na provoz, jejich využití (bude-li jen pro pár jedinců nebo se zapojí širší okruh dětí).
Přáním rodičů je, aby děti měly možnost pohybu a smysluplné činnosti o přestávkách. Proto 
navrhují pestrou škálu herních prvků na chodbách s ohledem na dodržování bezpečnostních 
předpisů.



Někteří rodiče navrhují nákup knih do školní knihovny z finančních rezerv a darování nevyužitých 
knih z domácich knihovniček.

6) Družina
KR chce podporovat akce školní družiny, zejména aktivity udržující tradice (tvorba adventních 
věnců, malování kraslic, malování na sklo se sklářem apod.). Rodiče by rádi otevřeli některé akce 
pro všechny žáky 1. až 4. tříd. I ty žáky, kteří nenavštěvují školní družinu. Chtějí se podílet 
na realizaci nejen finančně, ale i fyzicky.

7) Aktuální stav čerpání rozpočtu
Proběhly exkurze do vodní elektrárny Dlouhé Stráně a Velkých Losin, planetária v Ostravě, 
realizoval se projekt ke 100. výročí vzniku ČSR a projektové vyučování (příloha č. 3).

8) Mikulášská nadílka, den otevřených dveří
Balíčky pro děti zajistí Svatava Svíčková a Milan Džumela.
Den otevřených dveří se uskuteční 8.12.2018. KR zajistí a zaplatí občerstvení, ostatní obstará škola.

9) Společenský večer, den dětí
Důvěrníci KR se rozhodli, že v letošním školním roce nebudou organizovat ples, ale zvažují jinou 
formu společenské akce, která bude méně náročná na organizaci. Diskutoval se výběr vhodného 
místa (i venkovní akce), termínu, hudby, tombola, slosovatelnost vstupenek.
KR plánuje den dětí na konci školního roku.
Obě akce budou tématem příštích schůzek a diskuze s vedením školy.

10) Výběr členských příspěvků
Vzhledem ke změně výše příspěvků v závislosti na počtu dětí v rodině, je nutné pozměnit 
organizaci jejich výběru. Je zapotřebí vytvořit text informačního letáčku a návratky pro rodiče 
do 14 dnů a domluvit s vedením školy způsob výběru. Rodiče navrhují, aby peníze vybírala 
ekonomka školy paní Chalupová, případně třídní učitelé.

11) Prezentace Klubu rodičů
KR chce své aktivity prezentovat prostřednictvím vlastních webových stránek. Na jejich založení se
bude během tohoto školního roku pracovat. Nad možností oživení účtu na facebooku nepanuje 
shoda.

12) Termín příští schůzky
O termínu přiští schůzky rozhodne on-line hlasování. Rozhodovat se bude mezi termíny 20., 21. 
a 22.11.2018. Odkaz obdrží důvěrníci prostřednictvím e-mailu.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 24.10.2018

Zapsala: Lucie Gajdušková


