
Zápis ze schůzky zástupců Klubu rodičů a vedení školy
konané dne 26. 6. 2018 v 7.00 v ředitelně ZŠ Záhuní

Účastníci za ZŠ: ředitel Josef Stieborský, zástupkyně pro I. st. Radmila 
Matušová, zástupce pro II. st. Martin Majer, hospodářka Blanka Chalupová

Účastníci za KR: stávající předsedkyně KR Alena Hradilová, navrhovaná 
předsedkyně KR Martina Pavlová, navrhovaná místopředsedkyně KR Lucie 
Gajdušková, navrhovaná hospodářka KR Olga Jouzová

Účel schůzky: Schůzka navázala na předchozí setkání ze dne 30. 5. 2018. 
Cílem schůzky bylo představit strategii fungování KR, očekávání zástupců KR 
o další spolupráci mezi ZŠ a KR a vyjasnit si sporné body z minulé schůzky.

1. Poslání, strategie KR
Martina Pavlová připomněla, že KR je dobrovolný nezávislý spolek a i nadále 
takovým chce zůstat. KR chce být komunikačním kanálem a spolupracovat se 
školou i samosprávou a dalšími organizacemi, které se ve Frenštátě p. R. 
podílejí na vzdělávání a aktivitách pro děti. Veškerá činnost má směřovat 
k podpoře dětí v naší škole.

Pan ředitel ocenil, že přibývá aktivních rodičů se zájmem o dění ve škole. 
Přislíbil pomoc při oslovování dalších rodičů. Vyjádřil shodu s KR, že dítě je 
na 1. místě a chceme činnost směřovat k dobru dětí.

2. Komunikace
KR chce komunikovat se školou ve 3 rovinách:
a) vedení KR – vedení ZŠ,
b) důvěrníci KR – třídní učitelé,
c) zástupci KR – žákovská samospráva.

Ze strany vedení školy zazněly opakované obavy z tohoto způsobu 
komunikace. (Vedení nebude znát požadavky učitelů, bude docházet je 
zmatkům.)

KR trvá na širší komunikaci s učiteli. Hlavní záležitosti a schvalování čerpání 
bude vždy projednáno s vedením školy. Komunikace a zjišťování požadavků 



i s učiteli prostřednictvím důvěrníků KR.

3. Rozpočet
Účetnictví KR převezme po uzávěrce paní Olga Jouzová od hospodářky školy 
paní Blanky Chalupové.

Jednou z klíčových funkcí KR je rozhodování o tom, jak bude nakládáno 
s vybranými financemi.
KR trvá na rovnoměrném čerpání peněz na žáka (2 třetiny čerpání navrhne 
škola, jednu třetinu KR).
KR chce ponechat příspěvek na příští školní rok ve stejné výši, tj. 300 Kč 
na žáka.
Prostředky v rozpočtu vyčleněné na aktivity navržené školou budou vázané 
do předem stanoveného termínu. Po tomto termínu budou KR vynaloženy 
na jiný účel.
Martina Pavlová požádala vedení ZŠ o zpracování požadavků na čerpání 
financí z rozpočtu KR podle svých představ a navržení alternativ u aktivit, 
u nichž je předem známo, že jejich realizace je nejistá, aby nezůstaly v rozpočtu
daného školního roku nevyčerpané prostředky. Pracovní verze rozpočtu bude 
projednána na další schůzce vedení školy a KR.

Alena Hradilová připomněla, že máme rezervu 150 000 Kč (z toho 70 000 Kč 
na investiční výdaje). Rezervu je nutné snížit a hlavně nenavyšovat v důsledku 
nevyčerpaných peněz z rozpočtu pro daný školní rok.

Ze strany vedení školy zaznělo, že rovnoměrné čerpání financí na žáka je 
problematické (I. stupeň vs. II. stupeň, účast na olympiádách, soutěžích, 
exkurze). Čerpání se má zjednodušit (např. hrazení celé dopravy, celého 
vstupného a ne částečné), má být flexibilnější. Řešení financí nemá být hlavní 
náplní činnosti KR.

Martina Pavlová požádala vedení školy, ať navrhne řešení. KR se vynasnaží 
vyjít škole vstříct.

Je potřeba definovat si, co jsou pomůcky a vybavení školy, co je základ a co 
navíc. Co může KR nakoupit pro školu. KR navrhuje nákup herních prvků 
pro zabavení dětí o přestávkách.

4. Termíny třídních schůzek a dalšího setkání
Byl domluven předběžný termín třídních schůzek a členské schůze KR dne 



25. 9. 2018.

Byla navržena další schůzka vedení KR s vedením školy ve středu nebo čtvrtek 
přípravného týdne na konci srpna. Škola navrhne konkrétní termín. Účelem 
schůzky bude projednání návrhu rozpočtu.

Ve Frenštátě p. R. dne 27. 6. 2018

Zapsala Lucie Gajdušková


