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Výroční zpráva 2019 – Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín, z. s.  
 

• Údaje o činnosti 

• Orgány spolku 

• Orgány organizace 

• Kontaktní a identifikační data 

• Aktivity 

• Informace o hospodaření organizace 

• Poděkování 

 

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) členská schůze 
b) rada rodičů 
c) předsednictvo spolku 
d) předseda spolku 
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ORGÁNY ORGANIZACE 

Statutární orgán: 

Předseda spolku:   Martina Nosková 

Místopředseda předsednictva: Jana Nováková 

Hospodářský pracovník:  Marcela Paveláková 

 

 

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 

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 

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/
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odpoledne, vánoční jarmark, karneval, sportovní odpoledne pro žáky a rodiče, vzdělávací projekty, 

výtvarné soutěže, 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. 

 

 

ADAPTAČNÍ POBYT žáků 6. a 8. ročníku – příspěvek na materiál 
Každý rok se žáci 6. a 8. tříd sejdou na začátku školního roku na adaptačním pobytu, který jim umožňuje 
vytvoření fungujícího kolektivu, kamarádských vztahů a vytvoření pravidel třídy. 

Letos se adaptační kurz konal v Novém Hrozenkově na hotelu Permoník, který se velmi osvědčil. U žáků 
osmých ročníků byl program zaměřen na spolupráci, poznávání se a některé aktivity měly 
protidrogovou tématiku. I zde převládala dobrá nálada a všichni byli nadmíru spokojeni. Jen je trošku 
mrzelo, že je to jejich poslední společný pobyt.  

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4. a 5. tříd – příspěvek na materiál 
Žáci 4. a 5. tříd letos opět vyrazili do Nového Hrozenkova do hotelu Permoník. Tentokrát se přenesli do 
doby středověku a vyzkoušeli si, jak se v té době měli pánové ze vznešených rodů a odvážní rytíři. 

Během pobytu byli žáci rozděleni do skupin, které byly pojmenovány dle známých šlechtických rodů. 
Na jednom místě se tedy sešli Rožmberkové, Lucemburkové, Pernštejnové, Šternberkové, 
Lichtenštejnové a Valdštejnové. Členové každého rodu vytvořili erb s typickým rodovým znakem, meč, 
štít a přilbici na rytířský souboj, ušili pytlíček na zlaťáky a připravili munici na bitvu. Rody mezi sebou 
soutěžily v různých disciplínách – porovnaly své síly při přetahování s lany, utkaly se v šermířském 
souboji, svůj důvtip prokázaly při řešení zašifrovaných zpráv a společně se vydaly na pěší výlet na 
nedalekou Kohútku. Za úspěšnost v úkolech rody obdržely zlaťáky. I na škole v přírodě se objevil náš 
celoroční projekt zaměřený na finanční gramotnost – rody si za získané zlaťáky rozšiřovaly svá panství, 
ale museli mít stále na paměti, aby jim v měšcích zbylo na nečekané výdaje. 
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ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2. a 3. třídy – příspěvek na materiál 

"Ostrovní plavba" 
Žáci druhých a třetích ročníků vyrazili na svou dlouhou plavbu po ostrovech 23.9.2019. Než nastoupili 
do autobusu, museli kapitánce paluby odevzdat svůj palubní lístek. A mohlo se vyrazit.  

Po příjezdu na hotel Permoník se ubytovali, naobědvali, odpočinuli si a hurá na hry. Nejprve byli 
rozděleni do družstev pomocí obrázků s mořskými živočichy, pak následovala hra Hledání ostrovů. 
Námořníci měli svázané ruce a společnými silami hledali ve vymezeném prostoru obrázky ostrovů. 
Večer každé družstvo malovalo svůj ostrov. 

V úterý nás čekala 11 km dlouhá túra do lyžařského střediska Kohútka. Cestou námořníci hledali 
vhodné potraviny – barevné lístečky po cestě – na svůj ostrov. Také se jim na palubu dostali černí 
pasažéři v podobě prádelních kolíčků. Kdo do cíle přinesl kolíček, bohužel získal pro družstvo mínusové 
body. Po návratu na vlastní ostrovy dostali námořníci teplý oběd, odpočinuli si a před večeří sportovali 
na hřištích. Večer hráli deskové hry nebo si kreslili. 

Ve středu dopoledne přišlo nutné námořnické vzdělávání. Odpolední program byl opět pestrý. 
Odpoledne byl výlov rybiček v mořských vlnách, vyráběly se pamětní medaile a večer námořníky čekalo 
překvapení v podobě "Laser show". 

I čtvrtek námořníci zahájili učením. Odpoledne však mohli svou energii využít v orientačním závodě v 
lese, při luštění šifry s nalezením vzkazu od pirátů, a také mohli ukázat svou kreativitu při výrobě 
fotorámečků. Večer je čekala závěrečná diskotéka. 

No, a byl tu pátek. Sbalit kufr, uklidit ostrovy, nalodit na palubu a plavíme se domů.  

Celý týden nám přálo krásné počasí, a tak plavba byla nejenom příjemná, ale také plná krásných zážitků, 
nových přátelství a zažitých dobrodružství. 
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VÁNOČNÍ JARMARK 1. stupeň a školní družiny – příspěvek na materiál ke tvoření 
V úterý 17. prosince proběhl v naší škole tradiční vánoční jarmark, do kterého se zapojily všechny třídy 
1. stupně a také všechna oddělení družinky. K letošnímu tvoření spousta tříd využila přírodní materiály 
a vznikly z toho moc krásné věci. Za všechny uvádím alespoň pár příkladů: 2.B a její stromečky z 
pomerančů a dřevění sněhuláci, 4.B vyráběla třpytivé stromečky ze šišek, ve 4.A a 5.B tvořili z 
ořechových skořápek a děti ze 3.A připravily nádherné vánoční věnce z jehličí. 

Návštěvníci jarmarku mohli vybírat z velkého množství výrobků různých tvarů, barev, velikostí, 
materiálů a také ceny – ty nejlevnější se daly koupit dokonce už za 1 Kč! Největší zájem o nákupy byl 
hned ráno, dokonce i někteří notoričtí opozdilci si tentokrát přivstali, aby stihli ulapit ty nejlepší 
výrobky. V průběhu celého dne přicházeli na jarmark také rodiče a snad nikdo neodcházel s prázdnou. 
Všem, kdo jste na jarmarku nakoupili, patří velké díky, protože jste tím přispěli dětem do tříd a 
družinek. Na ně teď čeká nelehký úkol, promyslet, za co utržené peníze utratí. 

Velké poděkování patří všem dětem, paním učitelkám a vychovatelkám, které si s přípravou jarmarku 
daly neuvěřitelnou práci, a také Spolku rodičů při ZŠ Komenského I, který tuto akci finančně podpořil.  
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VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE – příspěvek na materiál ke tvoření 
V pátek děti ze školní družinky paní vychovatelky Úrubové, Plškové a Líňové vytvářely velikonoční 
dekorace. Stoly byly plné peříček, barevných papírů, korálků, lepidel a nejrůznějších dekoračních 
materiálů. Během chvilky si děti vybraly výrobky, které se jim nejvíce líbily, a tvoření mohlo začít. Na 
konci odpoledne byly třídy školních družin plné velikonočních zajíčků, kuřátek, slepiček, kohoutků, 
vajíček a přáníček. Krásné výrobky, které hrály nejrůznějšími barvami, si děti hrdě odnášely domů a už 
ve družince přemýšlely, kam je umístí. Všichni jsme si odpoledne skvěle užili a těšíme se na další den 
plný zábavy s kamarády. 
 

 
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. Všichni společně nachystali 
výzdobu do školní jídelny. A tak mohl karneval začít. V 15:30 hodin jsme se všichni sešli v jídelně. 
Společně jsme tancovali, soutěžili a mlsali. V průběhu karnevalového veselí jsme si společně 
zatancovali také několik tanečků. Karnevalu se zúčastnili žáci, rodiče, prarodiče a sourozenci našich 
žáků. Karneval se opravdu vydařil. Proto se již všichni těšíme na příští rok, kdy si karneval opět 
zopakujeme. 

 

KNIHOVNA – příspěvek na zakoupení nových knih 
Ve školní knihovně se nachází cca 1200–1500 knih.  
Jedna z akcí – návštěva obvodní knihovny na Dílech 
Návštěva Obvodní knihovny na Dílech, kde pro nás paní knihovnice připravila báječnou besedu. 
Nejprve nás seznámila s prostorem knihovny, popovídala nám o tom, jak se zde můžeme přihlásit, a 
ukázala nám, jaké knihy se ve zdejší knihovně nacházejí. Následovala půlhodinka rébusů, u kterých 
jsme si procvičili logické myšlení. Protože jsme se s nadšením zapojili, čekala na nás sladká odměna, 
která všechny moc potěšila. Na závěr jsme si mohli prolistovat knihy. Nejvíce nás zaujaly komiksy, knihy 
o lidském těle a o zvířátkách, zejména o pejscích. Protože byla beseda velice zajímavá, slíbili jsme, že 
se zde ještě někdy ukážeme. 
 
 

SOUTĚŽE – příspěvek na startovné, cestovné, občerstvení, odměny 

 
ANGLICKÁ OLYMPIÁDA  
Ve středu 11. 12. 2019 proběhla na naší škole olympiáda z jazyka anglického. Žáci si mohli ověřit své 
znalosti a porovnat se svými spolužáky. Olympiáda byla rozdělena na dvě kategorie – pro mladší a starší 
žáky. Mezi mladšími žáky se stal vítězem Nikola Stefányi ze třídy 7.A, který bude naši školu dále 
reprezentovat v konverzační soutěži. O 2. a 3. místo se dělí Veronika Surá ze 7.B a Jakub Jasenský ze 
6.B. Ve druhé kategorii zvítězil Tomáš Pavlík ze třídy 8. A, který bude naši školu reprezentovat v 
okresním kole. O 2. a 3. místo se dělí Denisa Polínková z 9.A a Anežka Hoferková z 8.C.  
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LOGIK 2019 
Ve středu 11. prosince proběhl patnáctý ročník matematické soutěže LOGIK, do které se letos zapojilo 
53 žáků s těmito výsledky: 

Mezi šesťáky byla nejlepší Kačka Výmolová z 6. B se skvělými 9 body, na 2. místě skončil Jirka Michl z 
6. C, kterému šlapaly na paty Jolanka Zemanová z 6. A a Anička Šalomounová z 6. C. 

Vítězi 7. ročníku jsou se ziskem 7 bodů dva žáci 7. A – Nikola Stefányi a Samuel Koňárek. O dva body 
méně získali Radovan Kleibl, Daniel Dalajka, Linda Andrýsková a Gita Smělá. 

Neskutečný výsledek se podařil v 8. ročníku, kdy osm žáků získalo shodný počet bodů. Jsou to Míša 
Pokorná, Marťa Polišenská, Zuzka Vyorálková, Adam Šeda, Michal Juřena, Tomáš Pavlík, Lukáš Dvořák 
a Vašek Koseček. 

Všem řešitelům soutěže patří sladká odměna a poděkování za nasazení při řešení příkladů. 
 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2019/2020 
Dne 13.listopadu se na naší škole již tradičně konala soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. 
Školního kola se zúčastnilo celkem 16. deváťáků, kteří měli za úkol vyřešit testové otázky z anorganické 
chemie. Do dalšího kola, které se bude konat v prosinci ve Valašském Meziříčí, postoupili tři nejlepší. 
Na prvním místě se umístil Filip Šemoda z 9.C, na druhém a třetím místě se stejným počtem bodů 
zvítězila Adéla Matochová z 9.C a Kristýna Kleiblová z 9.A. Všem soutěžícím děkuji za účast a 
postupujícím v přeji hodně štěstí! 
 
 
VÁNOČNÍ VÍCEGENERAČNÍ TURNAJ 2019 – příspěvek na odměny a občerstvení 
V sobotu 14. 12. 2019 v odpoledních hodinách se uskutečnil již 8. ročník turnaje členů kroužku 
volejbalu, jejich rodičů i prarodičů, rodinných příslušníků i členů širší rodiny – tet a strýců, bratranců i 
sestřenek, či přátel školy, absolventů naší školy. V tělocvičně školy se sešlo celkem 27 hráčů různých 
věkových kategorií a přišla i podpora diváků. 

Všichni hráči se sešli aktivně prožít společné tři hodiny volejbalu. Účastníci turnaje si společně nejenom 
zahráli, ale i vyměnili nějaké ty vánoční recepty cukroví, které si donesli jednak jako ochutnávku, tak i 
pro doplnění energie. Dospěláci zhlédli své ratolesti v akci a doufáme, že je budou nadále podporovat 
v jejich aktivitě. 
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VÁNOČNÍ LAŤKA 2019  
Již tradičně se setkávají žákyně a žáci 2. stupně v tělocvičně školy, aby si poměřily své dovednosti ve 
skoku vysokém. Ani letos tomu nebylo jinak. Dne 19. 12. 2019 se sešli v poštu 52 žáků, ve dvou 
kategoriích – mladší, tj. žáci 6. - 7. ročníku a starší tj. 8. - 9. ročníku. Soutěž proběhla ve svátečním, 
vánočním duchu za účasti soutěžících i publika.  
 

 

 

INFORMACE O HOSPODAŘENÍ  

Hospodaření a čerpání peněz je rodičům vždy předloženo na začátku školního roku a schváleno 

na členské schůzi.  

 

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. 

 

 

Martina Nosková 

předsedkyně  

Spolku při ZŠ Komenského I, Zlín 


