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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 nezávislý 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)
b)
c)
d)

Členská schůze
Rada rodičů
Výbor spolku
Předseda

2

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA
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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
SBĚR
V roce 2015 se škola zapojila do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Díky velkému úsilí a práci
našich šikovných žáků se nám na jaře 2018 podařilo získat prestižní titul ekoškola.
Během školního roku se pořádá sběr papíru (4x ročně). Této akce se v hojném počtu pravidelně
účastní jak žáci, tak i rodiče. Sběr starého papíru vede naše žáky k ekologickému cítění
a současně je i příjemnou odměnou, když z uspořených peněz můžeme našim školákům zainvestovat
školní akci nebo koupit nové školní vybavení. Samozřejmostí jsou též vyhodnocení nejlepší třídy
ve sběru, které se snažíme motivovat menšími odměnami.
Děti ze školní družiny vychovatelky paní Leciánové se věnují ekologii průběžně celý školní rok
formou soutěží s netradičními materiály, vyráběním, každotýdenním vynášením tříděného odpadu
družinovou ekohlídkou.
Spolek rodičů z výtěžku ze sběru, z prodeje vlastních výrobků a z vybraných příspěvků od rodičů
přispívá na akce školy, soutěže pořádané pro žáky (včetně cestovného + startovného), adopce na dálku,
odměny pro žáky, materiální zabezpečení pro školy v přírodě, materiální zabezpečení pro velikonoční
odpoledne, vánoční jarmark, karneval, projekty, výzdobu školy, dovybavení školní knihovny, dopravu
lyžařského kurzu, adaptační kurz, vzdělávací zájezdy, režie spojené s chodem spolku, odměny
pro 9. ročníky, výtvarný materiál pro I. a II. stupeň.
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ADAPTAČNÍ KURZ – příspěvek na materiál
V týdnu od 10. do 14. září 2018 se konal adaptační pobyt pro žáky 6. a 8. ročníků. Žáci se spolu se svými
třídními učiteli vydali směr Nový Hrozenkov. Byl pro ně připraven bohatý program naplněný hrami a
aktivitami zaměřenými na spolupráci a poznávání se.

EXKURZE DO OSVĚTIMI – příspěvek na dopravu
Žáci tříd 9.A a 9.B vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Zúčastnili se tříhodinového programu s českými
průvodci. Prohlídka začala v koncentračním táboře Osvětim a pak jsme se přesunuli do nedaleké
Březinky. V roce 1942 začalo v celém osvětimském komplexu masové vyvražďování nejen Židů,
ale i vězňů dalších národností. Žáci prošli místa, kde spousta lidí zažila utrpení a většina nalezla smrt.
Uvědomili si, kam až může vést hrůzná ideologie založená na čistotě rasy.

VÁNOČNÍ JARMARK – příspěvek na materiál ke tvoření
Školní družina a třídy prvního stupně uspořádaly společně tradiční vánoční jarmark. V úterý 4.12.2018
si mohli všichni zájemci koupit drobné radosti pro zlepšení vánoční atmosféry.
Na vyzdobených stolečcích bylo vidět mnoho výrobků z papíru, drátků, bavlnek, vaty, lahviček,
přírodních materiálů atd.
Tento den byl také ve znamení mikulášského veselení. Proto se na jarmarku pohybovalo mnoho andělů
a čertů.
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VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE – příspěvek na materiál ke tvoření
Před velikonoční odpoledne probíhá ve spolupráci rodičů s pedagogy školy. Rodiče a pedagogové
si připraví dílničky pro děti a během odpoledne všichni společně tvoří drobné jarní výtvory.

KARNEVAL – příspěvek na materiál na vyrábění masek a na odměny na karneval
Žáci školní družiny se celý týden pečlivě připravovali na veselý karneval. Vyráběli masky, škrabošky,
čepičky, malovali obrázky a zároveň si povídali o masopustních zvycích.
Družina vychovatelky paní Úrubové nachystala hudbu a tanečky. Další vychovatelka paní Plšková
nakoupila sladké a drobné odměny. Družina vychovatelky paní Líňové připravila výzdobu do školní
jídelny, plakáty a obrázky na stěny. A vychovatelka paní Kotasová zajistila aparaturu a připravila jídelnu
pro náš veselý karneval. Byly připraveny i zábavné soutěže a tak mohl karneval začít.
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KNIHOVNA – příspěvek na zakoupení nových knih
Ve školní knihovně se nachází cca 1200–1500 knih.
Jedna z akcí – Vánoční povídání v knihovně.
Školní knihovna připravila toto vánoční povídání pro žáky prvních a devátých tříd, kteří se setkávají v
rámci projektu Kamarádi, malé setkání. Připomněli jsme si tradice Vánoc povídáním o tom, jak to chodí
„u nás doma“ i četbou ukázek z knih známých autorů.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE S RODIČI – příspěvek na odměny
Sportovní odpoledne s rodiči – probíhá v červnu. Pedagogové si připraví sportovní aktivity a vytvoří
několik stanovišť. Rodiče přinesou občerstvení a společně se svými žáky si zasportují.

SOUTĚŽE – příspěvek na startovné, cestovné, občerstvení, odměny
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA PRO DÍVKY – soutěžilo se v gymnastickém víceboji (akrobacie, hrazda a
přeskok) a to ve dvou kategoriích: mladší dívky a starší dívky.

MC DONALD’S CUP – Opět se uskutečnil oblíbený fotbalový turnaj žáků 1. stupně zvaný Mc Donald´s
Cup.

VÁNOČNÍ LAŤKA – Dne 19. 12. 2018 se v tělocvičně školy konala soutěž ve skoku vysokém Vánoční
laťka. Soutěže se zúčastnilo 57 žáků 2. stupně. Soutěžili kluci i dívky, a to ve 2 kategoriích.
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VÁNOČNÍ VÍCEGENERAČNÍ TURNAJ VE VOLEJBALE – V neděli dopoledne 16. 12. 2018 se naše
tělocvična proměnila na „volejbalovou arénu“. Dívky ze školního volejbalového kroužku 18/19
si pozvaly své rodiče, sourozence i rodinné příslušníky, či přátele školy, aby jim předvedly své dosud
získané herní dovednosti a také si spolu „cvičně zahráli“. Sešlo se 22 hráčů, z toho - 15 žen a 7 mužů
všech věkových kategorií. Losováním jsme vytvořili 4 smíšené týmy podle věku hráčů.

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.
Velké poděkování patří rodičům za jejich zájem a aktivitu při všech akcích.

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ
Hospodaření a čerpání peněz je rodičům vždy předloženo na začátku školního roku a schváleno
na členské schůzi. - viz příloha 1

Příloha 1 - Hospodaření
Martina Nosková
předsedkyně Spolku při ZŠ Komenského I, Zlín

