
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní konaného dne
10.1.2019 od 17:00 v Garden restaurant

Přítomní: dle prezenční listiny – Příloha č. 1

Projednané body:

1) Informace o čerpání rozpočtu, výběru členských příspěvků, úspěšnosti proběhlých akcí

Z rozpočtu KR bylo čerpáno 42 554 Kč.
Zisk ze dne otevřených dveří činil 759 Kč, z jarmarku školní družiny 5461 Kč.
Za sběr starého papíru bylo získáno 7 710 Kč (5190 kg). Garantem této aktivity je pan učitel 
Blažek. Martina Pavlová jej požádá o podrobné výsledky.
K dnešnímu dni bylo na členských příspěvcích vybráno 71 300 Kč.

2) Informace ze schůzky vedení KR s ředitelem školy. Podněty rodičů.

Fungování bakalářů – Jaké informace a jakým způsobem posílat? Občas zprávy nedojdou. Nechat si
potvrdit. KR nemůže mít přístup na Bakaláře.
Stále třeba pracovat na zlepšování komunikace všemi směry. Zlepšuje se.
Pořizování her do tříd – nejasnosti. Lépe vykomunikovat. Třída nemusí vyčerpat celou částku. Hry 
vybírá učitel společně s žáky.
Připomenutí pravidel proplácení nákladů.
Rodiče si mají hlídat správné omlouvání obědů.
Pravidla pro pohyb dětí ve škole po obědě – Kdy musí opustit školu?
Přednostněnky na oběd – stíhání autobusů. Některé děti autobusy nestíhají.
Sladění termínů třídních schůzek.
Některé informace nejsou na webu s dostatečným předstihem. Př. konzultace o prospěchu 
a chování.
Diskuze nad možnostmi využití školního dvorku, realizací zelené učebny, hřiště pro družinu. 
Rodiče by rádi pomohli uklidit areál (možnost spojit s opékáním špekáčků). Navrhují úpravu 
školního dvorku pro aktivní využití o přestávkách (skákací panáci apod.) 
Připomínka k informacím o KR na webu školy. Přidat rozpočet KR na tento školní rok.

3) Informace ze zasedání zastupitelstva města Frenštát p. R. (6.12.2019)

Připomínka k rozpočtu města na rok 2019 podaná KR byla zastupiteli projednána.
Zastupitelstvo v rozpočtu na rok 2019 schválilo finanční prostředky na realizace projektu přístupu 
a příjezdu k ZŠ Záhuní ve výši 9 500 000 Kč.
Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na tento projekt.
V únorovém čísle Frenštátského zpravodaje by měl vyjít článek k tomuto tématu.
KR se bude snažit získat aktuální informace a bude sledovat postup realizace tohoto projektu.

4) Pořízení stolního fotbalu na chodbu školy

Proběhla rozsáhlá diskuze nad návrhy Pavla Zátopka. Rudolf Hlucháň přinesl nový návrh. Výroba 
fotbalu na zakázku. KR se seznámí se všemi návrhy a bude rozhodovat na příští schůzce KR. Cena 
stolního fotbalu se bude pohybovat kolem 20 000 Kč.



5) Dětský den

Akce se uskuteční na školním hřišti v červnu. Termín a program bude diskutován na schůzku 
vedení školy s vedením KR. Poté bude projednám na další schůzce KR.

6) Malování na sklo

Organizuje školní družina ve spolupráci s KR pro celý první stupeň. KR přispěje částku 50 Kč/žáka.
Rodiče budou pomáhat během realizace akce. Za KR koordinuje Milan Džumela.

7) Logo KR

Hanka Pargačová rozešle na maily návrhy loga. Na příští schůzce proběhne výběr loga.

8) Termín příští schůzky

Termín schůzky bude zvolen z navržených možností na základě hlasování. Informaci o hlasování 
obdrží důvěrníci prostřednictvím e-mailu.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 10.1.2019

Zapsala: Lucie Gajdušková




