
Zápis ze schůzky Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní
konané dne 19.9.2018 v 17.00 v Garden restaurant

Přítomní – dle prezenční listiny (příloha č. 1)

1) Informace ze schůzek zástupců Klubu rodičů (KR) a vedení školy uskutečněných 26.6.2018 
a     4.9.2018
- noví zaměstnanci školy – školní psycholog, učitelé, asistenti pedagoga
- změny na webu školy – změny způsobu informování rodičů o dění ve škole (kalendář akcí 
pro celoškolní akce, třídní akce pouze v aktualitách dané třídy)
- zavedení elektronické žákovské knížky (rodiče budou informování na třídních schůzkách 
25.9.2018)
- nový školní řád – zákaz používání mobilní techniky ve škole
- změny ve vzdělávacím programu –nové nepovinné předměty
- plán znovuotevření školního bufetu
- pravidla vzájemné komunikace mezi Klubem rodičů a školou

2) Informace o stavu účtu, výši rezerv, odhad příjmů pro rok 2018/2019

3) Tvorba rozpočtu 2018/2019
- stanovení pravidel tvorby rozpočtu a čerpání – bude se dále diskutovat: podporovat všechny žáky, 
výrazně neupřednostňovat některé ročníky, vyváženě podporovat různé typy akcí (exkurze, sport, 
kultura…), podporovat preventivní aktivity, stanovit kontrolní termíny čerpání rozpočtu, v případě 
nevyčerpání částky na konkrétní akci, přesun finančních prostředků na jinou aktivitu,
- seznámení přítomných s požadavky ze strany školy, diskuze nad jednotlivými položkami a výběr 
aktivit, které KR podpoří (tabulka č.1),
- navržení úpravy výše členského příspěvku pro rok 2018/2019 – základní ve výši 300 Kč, 
redukovaný (podle počtu dětí v rodině navštěvujících ZŠ Záhuní) – 2. dítě/200 Kč, 3. dítě/100 Kč, 
bude se hlasovat na členské schůzi 25.9.2018.

4) Pořízení herních prvků na chodby školy a do tříd
- seznámení důvěrníků KR s návrhy pedagogů,
- návrhy ze strany KR,
- seznámení s přibližnou cenou diskutovaných návrhů,
- herní prvky budou projednány po schválení rozpočtu 2018/2019 a financovány z rezerv KR.

5) Diskuze konkrétních podnětů rodičů k výuce, organizačním záležitostem
- budou předneseny vedením KR vedení školy. (Klub rodičů chce být prostředníkem mezi rodiči 
a školou.)

ve Frenštátě p. R. dne 24. 9. 2018

Zapsala: Lucie Gajdušková


