
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů a přátel při ZŠ Záhuní konaného dne
7.2.2019 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

Členské příspěvky pro letošní školní rok činí 122 400 Kč. Členský příspěvek zaplatilo 448 žáků. 
V případech, kdy nebyl zaplacen členský příspěvěk, se bude přistupovat individuálně po dohodě 
s vedením školy.
Z rozpočtu bylo čerpáno 45 714 Kč (30,5 %).
Výše příspěvku na anglické divadlo pro 1. stupeň (8330 Kč) bude snížena, protože žáci prvních tříd 
se nezúčastní. Danou poměrnou částku využijí první třídy na jiný účel.
Exkurze do Osvětimi bude hrazena formou zálohové faktury. Termín ještě není znám.
Děti prostřednictvím žákovské samosprávy darují 10 000 Kč na Projekt „Srdce pro Lombok“. Dne 
17.2. proběhne oficiální předání šeku.

2) Preventivní programy

V těchto dnech probíhají další plánované preventivní programy, kterých se účastní žáci třetích   
pátých tříd.

3) Otázky a odpovědi rodičů a školy

Konzultace o prospěchu a chování – Škola bude s dostatečným předstihem oznamovat na webu 
školy termíny konání konzultací a třídních schůzek. Nebude prodloužen čas konzultací. Reálně 
probíhají konzulatace déle než je stanoveno. Učitelé si mohou sami organizovat konzultace 
a domluvit se s rodiči.
Rodiče sedmáků připomínkovali nevyhovujícímu autobus pro dopravu na lyžařský výcvik. Autobus
byl malý bez zavazadlového prostoru. Žáci byli obloženi zavazadly.

4) Stolní fotbal na chodbu školy

KR jednomyslně podpořil nabídku firmy 4P z Rožnova p.R. v hodnotě 20 520 Kč. Firma bude 
zajišťovat servis. Pavel Zátopek zajistí dodání a instalaci stolního fotbalu.

Firma nabízí možnost pořádání turnaje ve stolním fotbale. První turnaj nabízí zdarma. KR chce dle 
možností zorganizovat turnaj po dodání stolního fotbalu ještě v tomto školním roce. Pokud to 
nebude možné, bude chtít KR uskutečnit turnaj v přístím školním roce. Tuto možnost bude 
diskutovat se školou.

5) Školská komise

Alena Hradilová informovala přítomné o členství ve školské komisi a vyzvala k vyslovení podnětů 



pro jednání školské komise, které může přednést.

6) Malování na sklo

Akce se uskuteční 4.4.2019 od 13.00 v prostorách školní družiny a jídelny.
Milan Džumela zajistil kartony, noviny a igelity na zakrytí stolů. Pracuje na textu pozvánky, která 
bude zveřejněna na webu školy a kterou obdrží rodiče prostřednictvím dětí. Do letáčku uvede 
kontaktní osoby a ceník sklíček.
Martina Pavlová se zeptá, zda bude možné využít prostor u jídelny.

7) Logo

Hana Pargačová představila starší i nové návrhy loga.
Přítomní důvěrníci vybrali a jednomyslně schválili logo KR. Příloha č. 2.
Diskuze nad možností pořízení triček s logem KR.

8) Webové stránky školy

KR bude mít do konce tohoto školního roku vlastní webové stránky.

9) Dětský den

Termín akce a plánování programu diskutováno s vedením školy.
Termín stanoven na sobotu 15.6. V případě nepříznivého počasí se přesouvá na 22.6. Pokud se 
neuskuteční ani v 2. termínu, akce se ruší. Po diskuzi navrženo konání v čase od 10.00 do 15.00. 
Proběhne na školním hřišti.
Výtěžek akce bude věnován dětem na aktivity v rámci školy.
Martina Pavlová se zeptá ve školní družině, zda by bylo možné spojit tuto akci s akcí školní družiny
„Rozloučení se školním rokem“.
Pití, pípu zajistí Martina Maruchničová ( objednat 14 dní před konáním akce) a Martina Pavlová.
Skákací hrad, hasiče, stan a lavičky zajistí Martina Pavlová.

Návrhy na program:
- skákací hrady (2 ks),
- předvedení hasičského auta,
- vystoupení dětí ze školy, školní družiny, kroužků,
- vystoupení dětí ze skokanského kroužku,
- vystoupení s koňmi,
- soutěže pro děti,
- malování na obličej.

Návrhy na občerstvení:
- cukrová vata,
- párek v rohlíku,
- popcorn,
- sladkosti,
- guláš (jídelna může uvařit, ujasnit počet porcí),
- kofola,



- limonáda,
- pivo?

Organizační otázky
Bude třeba předem uklidit areál hřiště?
Kolik zajistit laviček? Škola má možnost zajistit určité množství laviček.
Kolik lidí bude zapotřebí pro zdárný průběh akce? (Vytvořit seznam rodičů a pedagogů, kteří budou
aktivně pomáhat.)
Kdo bude moderovat?
Bude hudba?
Bude dobrovolné vstupné?

Úkolem důvěrníků KR je do příští schůzky promyslet program a občerstvení, zjistit náklady s tím 
spojené (cena občerstvení, pronájem laviček, stanu, skákacích hradů …), rozdělit si úkoly. Zjistit 
možnost zapojení žáků 9. tříd.

10) Termín příští schůzky

Termín schůzky se stanoví po jarních prázdninách prostřednictvím internetového hlasování. 
Pravděpodobný termín bude v druhé polovině března.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 7.2.2019

Zapsala: Lucie Gajdušková


