
 1 

Zápis	z	jednání	členské	schůze	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	z.	
s.	 (dále	 jen	 Klub)	 konaného	 dne	 19.	 9.	 2017	 v	jazykové	 učebně	 ZŠ	
Záhuní,	Frenštát	p.	R.	

Přítomni:	
Bosáková	 Silvie,	 Džumela	 Milan,	 Faldynová	 Martina,	 Gajdušková	 Lucie,	 Harabišová	
Bohdana,	 Hradilová	 Alena,	 Maruchničová	 Martina,	 Pargačová	 Hana,	 Pavlová	 Martina,	
Svíčková	 Svatava,	 Šrubařová	 Renata,	 Vojtková	 Eliška,	 Zapletalová	 Romana,	 Zátopek	
Pavel	

Hosté:	
Stieborský,	Matušová,	Majer	

Program	jednání:	
1. Organizace	jednání	členské	schůze	

Členské	 schůze,	 svolaná	 předsedkyní	 Klubu	 Alenou	 Hradilovou,	 se	 zúčastnilo	 14	
členů	 viz.	 prezenční	 listina,	 členská	 schůze	 byla	 usnášeníschopná.	 Zapisovatelem	
jednání	 byla	 jednomyslně	 zvolena	 místopředsedkyně	 Martina	 Faldynová.	
Předsedkyně	 Alena	 Hradilová	 seznámila	 přítomné	 s	body	 jednání	 a	 dále	 členskou	
schůzi	vedla.		
	

2. Představení	činnosti	Klubu	
Předsedkyně	Alena	Hradilová	seznámila	nové	rodiče	s	činností	a	cíli	Klubu.		
	

3. Informace	 o	 akcích	 podporovaných	 Klubem,	 které	 proběhly	 ve	 školním	 roce	
2016/2017	včetně	hospodaření	
Přítomným	 byla	 předložena	 Výroční	 zpráva	 Klubu	 obsahující	 přehled	 akcí,	 které	
Klub	ve	školním	roce	2016/2017	podpořil,	včetně	podrobného	vyúčtování.		

 
4. Hospodaření	Klubu	za	předchozí	období	

Přítomní	rodiče	byli	seznámeni	s	výsledky	:	
• Mimořádné	účetní	závěrky	(MÚZ)	za	období	1.1.2016	–	31.8.2016	
• Řádné	účetní	závěrky	(ŘÚZ)	za	období	1.9.2016	–	31.8.2017		
Na	 místě	 byly	 k	dispozici	 k	 nahlédnutí	 účetní	 výkazy	 Klubu	 k	MÚZ	 i	 k	 ŘUZ	 –	
výsledovka,	pokladní	kniha,	kniha	faktur	a	bankovní	výpisy.		
Dále	byli	členové	seznámeni	s	počátečním	stavem	BÚ	k	1.9.2017	(130	045,48	Kč)	a	
pokladny	k	1.9.2017	(285	Kč).		

 
5. Schválení	výše	členského	příspěvků	pro	školní	rok	2017/2018	

Předsedkyně	Klubu	Alena	Hradilová	předložila	přítomným	členům	návrh,	 aby	výše	
členského	 příspěvku	 pro	 nový	 školní	 rok	 2017/2018	 	 byla	 opět	 300	 Kč	 na	 žáka.	
Následovala	diskuze,	 	zda	 je	 tato	výše	dostatečná	a	 jakou	 formou	by	měl	příspěvek	
být	 vybírán.	 Přítomní	 se	 nakonec	 dohodli,	 že	 pro	 letošní	 školní	 rok	 bude	 výše	
příspěvku	300	Kč	zachována	s	tím,	že	se	jedná	o	minimální	výši.		
O	 platbě	 příspěvků	 budou	 rodiče	 informováni	 prostřednictvím	 třídních	 učitelů	
v	průběhu	měsíce	 října	 2017.	 Informační	 letáky	 budou	 obsahovat	 informaci,	 že	 se	
jedná	o	minimální	výši	příspěvku.	Pokud	se	rodiče	rozhodnou,	mohou	přispět	větší	
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částkou.	Dále	bude	v	textu	uvedeno,	na	jaké	konkrétní	aktivity	je	příspěvek	využíván,	
včetně	odkazu	na	web	Klubu	s	podrobným	výčtem	podpořených	aktivit	v	minulých	
letech.		

 
6. Plán	 akcí	 s	plánovanou	 podporou	 Klubu	 ve	 školním	 roce	 2017/2018	 a	

předložení	plánovaného	rozpočtu	na	školní	rok	2017/2018	
Vzhledem	k	tomu,	že	ještě	lze	očekávat	požadavky	na	čerpání	z	fondu	Klubu,	dohodli	
se	 přítomní	 rodiče,	 že	 plánovaný	 rozpočet	 jednotlivých	 akcí	 bude	 schválen	 až	 na	
první	schůzce	výboru	spolku	v	říjnu.	Do	té	doby	mají	možnost	jak	členové	klubu,	tak	
učitelé	nebo	vedení	školy	předkládat	své	požadavky.	Návrhy	prosím	zasílejte	na	mail	
Klubu	kr.zahuni@gmail.com.		
	
Členům	 byl	 předložen	 rámcový	 rozpočet	 na	 školní	 rok	 2017/2018,	 který	 byl	
jednomyslně	schválen.		
	
V	rozpočtu	 je	 rezerva	 cca	 70	 000	 Kč	 z	předchozích	 let.	 Bylo	 rozhodnuto,	 že	 tyto	
prostředky	 budou	 využity	 k	investicím,	 které	 budou	 mít	 dlouhodobý	 charakter	 a	
budou	prospěšné	všem	žákům	školy.	Může	se	jednat	např.	o:		
• nákup	 speciálních	 vyučovacích	 pomůcek,	 na	 které	 škola	 není	 schopna	 sehnat	

prostředky	jinde,		
• podpora	 dlouhodobých	 projektů	 (např.	 nastartování	 pravidelných	 výměnných	

pobytů	žáků	ze	zahraničí),		
• investice	do	vybavení	školy	(např.	venkovní	učebna,	vybavení	chodeb),		
• apod.			
Veškeré	požadavky	budou	posuzovány	individuálně	na	schůzkách	výboru.	Pokud	se	
v	letošním	 šk.	 r.	 nepodaří	 využít	 všechny	 tyto	 prostředky,	 budou	 převedeny	 do	
dalších	let.	Návrhy	prosím	zasílejte	na	mail	Klubu kr.zahuni@gmail.com.  

 
7. Stanovení	 termínu	 schůzky	 prvního	 jednání	 výboru	 ve	 školním	 roce	

2017/2018		
Termín	 byl	 stanoven	 na	 úterý	 17.10.2017	 od	 17:00	 v	Restauraci	 Hotelu	 Bartoš.	
Přítomní	 členové	se	dohodli,	 že	dny,	ve	kterých	se	budou	schůzky	konat,	 se	budou	
pravidelně	střídat.	Tzn.	další	plánovaná	schůzka	bude	ve	středu	atd.		
	

8. Diskuse		
Družina	–	Z	řad	přítomných	rodičů	byla	vznesena	připomínka	k	možnosti	vyzvedávat	
děti	 z	družiny	v	čase	od	13:30	do	15:00	hod.	Některé	děti	mají	 odpoledne	kroužky	
nebo	další	vzdělávání	na	ZUŠ	a	pro	rodiče	je	jejich	vyzvednutí	z	družiny	před	15	hod	
komplikované.	 Pan	 ředitel	 přislíbil,	 že	 zjistí	 současnou	 situaci	 a	 spolu	 s	vedením	
družiny	zkusí	vymyslet	nějaké	řešení.		
	
Vybavení	 chodeb	 –	 Opět	 byla	 diskutována	 možnost	 instalovat	 do	 prostor	 chodeb	
školy	 volnočasové	 prvky,	 které	 by	 děti	 zabavily	 přes	 přestávky.	 Vzhledem	
k	bezpečnostním	předpisům	jsou	možnosti	značně	omezené.	Nicméně	Klub	se	pokusí	
získat	další	informace	a		alespoň	něco	ve	spolupráci	se	školou	zrealizovat.	
	
Požadavky	školy	na	Klub	–	Přítomní	rodiče	vyzvali	vedení	školy,	aby	Klub	seznámilo	
s	potřebami,	 se	 kterými	 by	 Klub	 škole	 mohl	 pomoci.	 Z	následné	 diskuse	 vyplynul	
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požadavek	 na	 materiál	 do	 dílen.	 Na	 příští	 schůzce	 Klubu	 bude	 ze	 strany	 školy	
upřesněno	o	jaký	materiál	se	konkrétně	jedná.		
Dále	vedení	školy	přítomným	rodičům	přislíbilo,	že	seznámí	Klub	s	plánem	investic	
pro	následující	období.		Klub	následně	bude	hledat	možnosti,	jak	event.	škole	pomoci.		
	
	
	

Usnesení:	
Přítomní	členové	Klubu	berou	na	vědomí:		

• Informace	o	akcích	a	hospodaření	Klubu	ve	školním	roce	2016/2017	
	
Přítomní	členové	Klubu	100	%	hlasů	schvalují:	

• Výroční	zprávu	o	činnosti	Klubu	rodičů	za	školní	rok	2016/2017	
• Mimořádnou	účetní	závěrku	(MÚZ)	za	období	1.1.2016	–	31.8.2016	
• Řádnou	účetní	závěrku	(ŘÚZ)	za	období	1.9.2016	–	31.8.2017		
• Stanovení	minimální	 výše	 členského	 příspěvku	 pro	 činnost	 Klubu	 na	 300,-	 Kč/	

žák	s	tím,	že	výše	příspěvku	může	být	dle	uvážení	člena	i	vyšší.	
• Rámcový	rozpočet	hospodaření	ve	školním	roce	2017/2018	

	
	
Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm,	dne	22.9.2017	
	
Zapsala	Martina	Faldynová	
	
Ověřila		Alena	Hradilová	
	
	
	
Přílohy:	
Presenční	listina	
Výroční	zpráva	o	činnosti	Klubu	rodičů	za	školní	rok	2016/2017	
Rámcový	rozpočet	hospodaření	ve	školním	roce	2017/2018	
	


