
Výroční zpráva - Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z.s. 

2016 
 

• Údaje o činnosti 

• Orgány organizace 

• Kontaktní a identifikační data 

• Aktivity 

• Poděkování 

• Informace o hospodaření organizace 

 

ÚDAJE O ČINNOSTI 

1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků školy a 

občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže. 

2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy dětí a mládeže. Hájí a prosazuje 

jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti. 

3. Spolek je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. 

K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy, jinými 

společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství, vzájemného 

respektování. 

 

CÍLE 

1. Cílem Spolku je činnost zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, 
školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího 
poslání. 

2. Ke splnění těchto základních cílů Spolek zejména: 
a) zprostředkovává kontakt mezi rodiči žáků a vedením školy, 
b) seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou 

rodičů při jejich naplňování, 
c) působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině, 
d) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich 

vyřizování, 
e) přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů a materiálními a finančními prostředky při 

zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí 
 
 
 
 
 

 

 



ORGÁNY SPOLKU 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány: 

a) Členská schůze 
b) Rada rodičů 
c) Výbor spolku 
d) Předseda 

 

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA 

 

• Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z.s. 

• Datum vzniku: 5. 12. 2001 

• Datum zápisu: 1. 1. 2014 

• Spisová značka: L 8870 vedeni u Krajského soudu v Brně 

• Sídlo organizace: Havlíčkovo nábřeží 3114, Zlín 760 01  

• Adresa kanceláře: Havlíčkovo nábřeží 3114, Zlín 760 01 

• Identifikační číslo: 26549654 

• Právní forma: Spolek 

• Název nejvyššího orgánu:  Členská schůze 

• Telefon: +42577 044 711 

• E-mail: info@zskom1.cz 

• Bankovní spojení:  2000418983/2010  Fio banka, a.s. 

• Webové stránky: www.zskom1.cz 

 

AKTIVITY  

Během školního roku se pořádá sběr papíru ( 4x ročně). Této akce se v hojném počtu 

zúčastňují jak žáci, tak i rodiče. Výtěžek ze sběru papíru jde na Adopci na dálku. Díky našemu 

finančnímu daru může indická dívka D’Souza Saina  chodit do školy a zároveň může být podpořena i 

rodina dítěte a místní komunita. 

Také pořádá Velikonoční tvořivé odpoledne, kde si děti připomenou tradiční malování kraslic 

v různých technikách, zdobení perníčků, pletení velikonoční pomlázky a další. Vánoční jarmark se 

nese v duchu krásných vánočních ozdob žáků ze školní družiny.  

 

Spolek rodičů z výtěžků a z vybraných příspěvků přispívá na akce školy, soutěže pořádané pro 

žáky, odměny pro žáky, materiální zabezpečení pro školy v přírodě, projekty, výzdobu školy, 

dovybavení školní knihovny, na dopravu lyžařského kurzu, odměny pro 9. ročníky. 

 

 

 

 

 

 

https://rejstriky.finance.cz/adresa-zlin-havlickovo-nabrezi-3114-0-4235851
https://rejstriky.finance.cz/adresa-zlin-havlickovo-nabrezi-3114-0-4235851
http://www.zskom1.cz/


 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Členská schůze vyslovuje uznání a velké poděkování vedení školy ZŠ Komenského I, Zlín za spolupráci, 

zázemí, angažovanost pedagogů školy a paním vychovatelkám ve školní družině. Bez takové podpory 

a spolupráce by Spolek rodičů nebyl na takové úrovni, jako je nyní. Tyto skutečnosti členská schůze 

velmi oceňuje. Poděkování patří i sponzorům za hmotnou podporu a také hlavně rodičům za jejich 

aktivitu. 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Viz. Příloha - výsledovka 

 

 

Martina Nosková 

Předseda  

Spolku při ZŠ Komenského I, Zlín 

 

 

 

 


